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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce je svým obsahem zaměřena na problematiku dlouhodobé pěstounské
péče v České republice, a to z pohledu pěstounů, kteří jsou důležitou součástí dané formy
náhradní rodinné péče. Práce je klasicky rozdělena na teoretickou a praktickou část.
Teoretická část práce vymezuje náhradní rodinnou péči, hlavně tak pěstounskou péči
se zaměřením na dlouhodobý typ, kdy jsou vysvětleny důležité aspekty a pojmy související
s danou péčí. V praktické části nalezneme nastínění vytvořeného výzkumu, který je zaměřen
na interpretaci zjištěných dat ze strukturovaných rozhovorů vytvořených s vybranými
pěstouny a jejich vzájemné porovnání, včetně následovného shrnutí hlavních poznatků
stručně sepsaných ve výsledcích této práce. Hlavní cíl tohoto výzkumu a celkově mé
bakalářské práce je shromáždit aktuální informace týkající se celé problematiky dlouhodobé
pěstounské péče, a to z pohledu aktérů dlouhodobé pěstounské péče, respektive samotných
pěstounů.

K zjištění potřebných informací v průběhu tvorby celé práce byly použity

relevantní prameny z knižních publikací a internetových zdrojů dané problematiky,
včetně zmíněných strukturovaných rozhovorů s vybranými pěstouny.
KLÍČOVÁ SLOVA
Náhradní rodinná péče, Pěstounství, Pěstoun, Adopce, OSPOD, Rodina

ABSTRACT
This bachelor thesis is focused on the issue of long-term foster care in the Czech Republic,
from the perspective of foster parents, who are an important part of the form of substitute
family care. The work is classically divided into theoretical and practical part.
The theoretical part of the work defines the substitute family care, mainly foster care with
a focus on the long-term type, and explains the important aspects and concepts related to the
given care are explained. In practical part, we can find an outline of the research, which is
aimed at interpreting the identified data, we got thanks to structured interviews created with
selected foster parents and comparing them, including a subsequent summary of the main
findings briefly recorded in the results of this work. The main objective of this research
and overall my bachelor's thesis is to gather up-to-date information on the whole issue
of long-term foster care, from the perspective of the actors of long-term foster care,
more precisely foster parents. Relevant sources from book publications and internet sources
of the issue were used to identify the necessary information during the whole cration of the
work, including the mentioned structured interviews with selected foster parents.
KEYWORDS
Replacement family care, Foster care, Foster parents, Adoption, OSPOD, Family
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Úvod
„Nejsem pěstounem, jsem maminkou…“
Citace paní J. (vybraný zástupce z dotazovaného vzorku pěstounů této práce)

Jako námět pro bakalářskou práci jsem si zvolila dlouhodobou formu náhradní rodinné péče,
a to z pohledu osob, které této náročné pozici nejvíce přispívají a mají tak tu nejtěžší,
ale i nejkrásnější úlohu člověka-pěstouni. Tito jedinci se snaží pomoct vychovat a být
oporou budoucím generacím dětí, které nyní z různých důvodů bohužel nemají takové
možnosti jako děti, které vyrůstají v „klasických“ rodinách s dobrým zázemím.
Dané téma jsem si vybrala hlavně z osobních důvodů, protože i má rodina se do projektu
dlouhodobých pěstounů už více než 2 roky zapojuje. Sama jsem si tak prošla velkou částí
zasvěcení do této péče. Proto vím, jak náročná, ale i nádherná cesta k dítěti a později
i samotná práce s ním to může být. Jen pěstouni mohou nejlépe popsat, čím vším si
v programu prošli a stále prochází při samotné výchově. Skrze ně tak můžeme získat
nejaktuálnější informace z dané problematiky.
Má bakalářská práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zabývá
nejprve náhradní rodinnou péčí a jejím členěním. Dále je pak více zaměřena
na dlouhodobý typ pěstounské péče (dále jen PP), kdy je zmíněna její historie, celkový
průběh zprostředkování a s tím související vznik pěstounů, posléze i adaptace a přijetí dítěte.
Jsou zde uvedeny i vztahy týkající se biologické rodiny pěstouna a jejího nejbližšího okolí,
včetně kontaktu s biologickou rodinou dítěte, doprovodné organizace pomáhající
pěstounům, ale také aktuální nedostatky a problémy pěstounské péče. V neposlední řadě
se zde nachází i aktuální situace zjištěná z uvedených statistik a zmíněných příspěvků
na podporu péče.
Praktická část je věnována pěstounským rodinám, obzvláště předem vybraným pěstounům,
kteří se stali hlavním motivem této práce. Všichni zvolení pěstouni odpovídali pomocí
strukturovaného rozhovoru uskutečněného autorkou této bakalářské práce na předem
vytvořený seznam otázek ohledně problematiky dlouhodobé pěstounské péče. Tyto otázky
se týkaly především zjištění jejich motivace stát se dlouhodobým pěstounem na místo
přechodného, s klady a zápory dlouhodobé pěstounské péče. Dále pak celého procesu
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zprostředkování, i

reakci

blízkých

osob

na

zapojení

a

jejich

zkušenostem

se spolupracujícími organizacemi vyskytující se v oblasti náhradní rodinné péče. V konečné
části jsou shrnuty výsledky z těchto rozhovorů a také se zde nachází vytvořená diskuze
vybraných výsledků s aktuálními výzkumy, analýzami či jinými tematickými pracemi.
Cílem mé práce je získat a sepsat nejdůležitější poznatky ohledně pěstounské péče
se zaměřením na samotné pěstouny, jejich získané zkušenosti a poukázat tak na náročnost,
a i samotnou důležitost náhradní péče v našem systému.
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A. TEORETICKÁ ČÁST
Prvotní kapitola této práce je věnována problematice náhradní výchovy, neboť do niž
dlouhodobá pěstounská péče jako jedna z forem náhradní rodinné péče oficiálně spadá.
Z toho důvodu je proto důležité si alespoň stručně danou terminologii náhradní výchovy
a s ní souvisejícími termíny osvětlit.

1

Náhradní výchova

Dle Matouška lze rodinu definovat jako malou primární skupinu osob, kde jsou tito jedinci
spojeni buď pokrevně či skrze právní cestu, jenž má za cíl vhodně vychovávat děti
jako budoucí generaci (Matoušek, 1999). Pokud však není možné, aby dítě mohlo vyrůstat
ve své biologické rodině, má právo na výchovu náhradní. Náhradní výchova (dále jen NV)
lze uskutečnit skrze tzv. náhradní rodinnou péči, anebo péči ústavní (Bubleová et al., 2011;
Svobodová, 2003).

Obr č.1: Schéma náhradní výchovy v ČR (vytvořeno autorkou práce na základě získaných
informací uvedených v knize Bubleová et al., 2011)
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1.1 Ústavní péče
Nejprve si objasníme termín péče ústavní (dále jen ÚP). Matoušek uvádí, že se jedná
o případ, kdy sociální politiku státu přebírají instituce, jež zastávají dětem (v určitých
případech i dospělým) funkci rodiny (Matoušek, 1999). Příkladem mohou být zařízení pro
děti vyžadující okamžitou pomoc, diagnostické ústavy, dětské domovy aj. (Hanušová,
2017a; MPSV, 2013a). Bubleová popisuje ústavní péči jako svěření dítěte do zařízení,
a to především pro jedince, kteří potřebují okamžitou pomoc (např. dětské domovy, dětská
centra ad.). Dále sem spadají i děti, které byly dány do ústavní péče samotnými rodiči,
popřípadě fyzickými osobami zodpovídající za jejich výchovu (Bubleová et al., 2011).
S termínem ústavní péče dozajista v mnoha ohledech souvisí pojem ústavní výchova.
Můžeme jej definovat jako výchovné opatření nařízené soudem vzniklé hned z několika
možných důvodů. Jedná se např. o ohrožení výchovy dítěte nebo také o nezabezpečení
výchovy daného dítěte jeho rodiči a rodinou. Ústavní výchovu lze nařídit maximálně na
dobu 3 let (Vančáková, 2015).

1.2 Náhradní rodinná péče
Abychom se mohli více věnovat dlouhodobé pěstounské péči a také samotným pěstounům,
je důležité si ujasnit základní terminologii náhradní rodinné péče (dále jen NRP) a přiblížit
si její podstatné součásti, včetně minulosti a současného stavu.
Přirozeně, hned po narození se o své děti starají jejich rodiče a nejbližší rodina. Milují ho,
chrání, rozmazlují, zkrátka stimulují jeho bio-psychosociální potřeby (Bubleová et al.,
2011). Avšak jsou zde stále rodiče, kteří se z určitých důvodů o své děti neumějí, nemohou
nebo dokonce nechtějí starat. Příčinou mohou být například psychické problémy rodičů
a další možné nemoci, lhostejnost, nechtěnost vzdát se svého pohodlí na úkor dítěte
ad. Tehdy často nezbývá jiná možnost než, aby úlohu rodiny převzala náhradní rodinná péče
a vytvořila tak vhodnější podmínky pro dítě (Bubleová et al., 2011; Langmeier, Matěječek,
2011).
V současné době upravuje právní legislativu náhradní rodinné péče nový občanský zákoník,
jenž napomáhá posílit ochranu dítěte či práva rodičů a opět také zavedl případné osvojení
zletilé osoby, který byl možný pouze do roku 1949. Důležité postupy dále upravuje zákon
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o sociálně-právní ochraně dětí a zákon o zvláštních řízeních soudních (Hanušová, 2017a;
Zákon č. 359/1999 Sb.; Zákon č. 292/2013 Sb.).
1.2.1 Vybrané zajímavosti z historie náhradní rodinné péče
Jak se mnohdy říká, historie je tu od toho, abychom se z ní mohli poučit a dělat tak věci lépe
a správněji. Nicméně dle Gabriela lze historii o nechtěné či jinak postižené děti přirovnat
k zrcadlu, kde se odráží mnoho paradoxů. Na jedné straně se nachází velká snaha o zlepšení
stavu výchovy dětí a na druhé se vše opět vrací k normě (Gabriel, Novák, 2008).
Již v době Chamurappiho se zachoval trest při usmrcení potomka. Ten, kdo jej usmrtil
ho pak musel chovat tři dny a tři noci za dohledu přiděleného strážce. I v mnoho
náboženských a tradovaných pramenech se káže o „náhradní péči“, kdy se z některých
přijatých dětí stali významní vůdci např. Mojžíš či Romulus. Všichni jsme jistě alespoň více
či méně zaslechli o ustáleném postupu výběru vhodných novorozenců ve starověké Spartě,
kdy se před radu starších předložilo dítě a pokud se neshodli, že je zdrávo, bylo shozeno do
propasti. Na druhé straně se málokdy ví o srovnatelně stejně vyspělých a svobodných
Thébách, kde bylo zakázáno usmrtit nebo kamkoliv pohodit dítě. Pokud se o něj rodina
neujala, musel jej otec nahlásit na příslušný úřad a dále bylo dítě nabízeno ke koupi (Gabriel,
Novák, 2008).
Forma osvojení nabyla moci až ve starém Říme, kdy si lidé z vyšších sociálních kruhů
adoptovali děti, aby tak zachovali majetek a svůj rod. Obdobně tomu bylo i v dobách
středověkých, kdy mohla formálně adoptovat pouze šlechta, a to z podobných důvodů jako
v Římě. Často se dětí ujímalo i ostatní obyvatelstvo jako součást levné pracovní síly
(Matěječek, 1999).
Roku 787 byl vytvořen první historicky doložený nalezinec v Miláně, jenž vznikl na popud
tamějšího arcibiskupa. Příhodnou zajímavostí může být idea koncilu v Rouenu z 9. století,
která může být považována za předchůdce dnešních „baby boxů“. Jednalo se o schránku
ve zdi kostela, kde by bylo možné odložit nechtěné novorozeně a pouhým otečením by se
dostalo dovnitř. Zde by bylo posléze vychováno zbožnými osobami (Gabriel, Novák, 2008;
Matěječek, 1999). Hanušová (2017b) uvádí, že první oficiální babyboxy můžeme nalézt již
ve 12. století v Římě. V dnešní době lze tyto babyboxy objevit například ve Švýcarsku,
Rakousku, Malajsii aj. (Hanušová, 2017b).
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Co se týká NRP v českých zemích, je naše historie relativně bohatá a dlouhá.
První nalezince a sirotčince se začali vytvářet v době po třicetileté válce jako reakce na
příbytek opuštěných dětí a sirotků. Za zmínku je dozajista důležité uvést jeden z nejstarších
ústavů „Vlašský špitál“, zřízen roku 1575, jenž fungoval na ochranu dětí přibližně 200 let.
Dětem z nemanželských svazků byl vytvořen roku 1789 tzv. pražský sirotčinec,
který fungoval jen jako přechodné místo před svěřením do pěstounské péče. Mnoho dětí
v těchto ústavech nepřežilo, a to hlavně z důvodu špatné lékařské pomoci a bídné hygieny
v té době (Bubleová et al., 2011).
V 19. století, přesněji roku 1862 byl vydán zákon, který pojednává o obecních záležitostech,
včetně i péče o osoby, jež z nějakého důvodu potřebují pomoc (nemoc, osiření, odložení aj.).
Na popud tohoto zákona byl vydán roku 1868 tzv. „chudinský zákon“, kdy mělo být
postaráno o potřebné jakéhokoliv věku. Toto nařízení nahradilo někdejší farní péči
a v mnoha ohledech se na tehdejší dobu stala oblast sociální péče velmi pokrokovou
(Bubleová et al., 2011).
Zemský výbor v Čechách nechal roku 1902 vytvořit zemský sirotčí fond, ze kterého byly
poté vypláceny příplatky na děti v cizí péči. Postupem času začaly vznikat okresní komise
péče o mladistvé, v tomto případě dobrovolné organizace, které se postupně s těmi
odbornými spojily a vytvořily tak oficiální počátek sociální péče o děti. Významný byl
zákon (č. 265) o ochraně dětí v cizí péči a nemanželských dětí vydaný roku 1921,
který tak sjednotil obdobné zákony o péči v Čechách, Slovensku, popř. Podkarpatské Rusi.
Vše fungovalo do doby 2. světové války, kdy byl tento systém naprosto zničen a díky zrušení
pěstounské péče se ocitlo přes 5 000 dětí bez rodiny (Bubleová et al., 2011).
Později byla snaha vychovávat děti společně podle sovětského vzoru, kdy se nejčastěji
ve zkonfiskovaných majetcích jako byly lázně, zámky a velké pozemky zřizovaly ústavy se
státním dohledem. V období 60. let se naneštěstí objevila kritika z řad psychologů, pediatrů
aj. o negativním působení ústavní výchovy na vývoj jedince, kdy není tak dobře
podporována psychika a jedinec byl opožděn ve svém vývoji. Přistoupilo se k vytvoření
nových alternativ, vznikaly tzv. SOS dětské vesničky a celá evoluce náhradní rodinné péče
byla dovršena mimo rodinou péčí, tj. převážně péčí pěstounskou (Bubleová et al., 2011;
Langmeier, Matěječek, 2011).
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1.2.2 Formy náhradní rodinné péče
Jak již bylo zmíněno, v případě, že biologická rodina neplní výchovné funkce vůči svým
dětem a ohrožuje tak jejich správný vývoj, může výchovnou úlohu převzít rodina náhradní
(Leathers, 2003). V České republice (dále jen ČR) existuje hned několik možných forem
náhradní rodinné péče, jež jsou upravené zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní
ochraně dětí. Jedná se především o: svěření do péče jiné fyzické osoby, než je rodič, dále
osvojení (adopce), poručenství, opatrovnictví a pěstounská péče, jak v klasické
(příbuzenská nebo dlouhodobá), tak i v přechodné (krátkodobé) formě (Hanušová,
2017a; Vyskočil, 2014). Mnozí z autorů jako například Matěječek (2002) a Zezulová (2012)
však popisují ve svých publikacích rozdělení pouze na osvojení neboli adopci a pěstounskou
péči (Koluchová, Matěječek et al., 2002; Zezulová, 2012).

Nejspíše pro jednodušší

pochopení a předání základních informací čtenářům. Z toho důvodu je vhodné pro úplné
doplnění stávajících vědomostí o náhradní rodinné péči porovnávat vícero informačních
zdrojů s touto problematikou.
V nadcházejícím úseku práce si uvedeme stručné informace o jednotlivých formách
náhradní rodinné péče aktuálně platných na území České republiky.
a.

Svěření do péče jiné fyzické osoby, než je rodič

Tato možnost přichází v úvahu tehdy, pokud se nachází v blízkosti dítěte zástupce z rodiny
nebo dítěti blízká osoba a má zájem se o něj postarat. Daná forma je upravená zákonem
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, § 953–957, kdy soud
vymezí rozsah možností tzv. pečující osoby1 a udělí biologickým rodičům výši výživného.
Tato pečující osoba má právo na výživné a dále s ním hospodařit dle potřeb dítěte, popřípadě
jej i vymáhat. Pokud však nelze z určitého důvodu zadat výživné, není možné dítě do péče
svěřit (Středisko náhradní rodinné péče, 2019a; Zákon č. 89/2012 Sb.).
b.

Osvojení

Ekvivalentem k osvojení je tzv. adopce, jež je ukotvena v zákoně č. 89/2012 Sb., občanského
zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v § 794–845. Jedná se o případ, kdy zanikají
všechna práva a povinnosti mezi osvojencem a jeho původní rodinou a vzniká tak nový
1

Tj. osoba určená pro uzavírání dohod a vydávání správních rozhodnutí (pěstoun, osvojitel, poručník aj.),
(MPSV, 2013b).
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právní vztah mezi osvojeným dítětem a osvojitelem. Nastává zde poté stejný příbuzenský
poměr jako je tomu u klasických rodičů a jejich biologických dětí (Zákon č. 89/2012 Sb.).
Velká část veřejnosti často tento termín zaměňuje za pěstounskou péči, leč v obou je zásadní
rozdíl v právě onom právním poměru (Zezulová, 2012).
Nejen v zaměňování některých termínů týkající se forem náhradní rodinné péče se česká
populace mýlí. V naší společnosti je velmi tvrdě zakořeněna představa, že se v dětských
domovech vyskytují tisíce dětí, které jen čekají na to, až si je uchazeč okamžitě a bez
problémů vezme domů. Tak jednoduché to bohužel není (Gabriel, Novák, 2008;
Zezulová, 2012). Je pravdou, že se zde nachází děti různého věku, ale pouze hrstka z nich je
tzv. „právně volných“ pro náhradní rodinnou péči (Koluchová, Matěječek et al., 2002).
Pokud tomu takto opravdu je, nastává příležitost vyhledat dítěti osvojitele. V České
republice existují dva typy osvojení. I. typem je tzv. adopce prostá nebo zrušitelná, II. typ
pak adopce nezrušitelná (Hanušová, 2017a).
První typ adopce, byť z počátku zrušitelný se po uplynutí tří let o rozhodnutí soudu
o osvojení stává nezrušitelným. V druhém případě jsou biologičtí rodiče vymazáni z rodného
listu dítěte a nahrazeni vybranými osvojiteli, kteří se stávají oficiálními zákonnými zástupci
s veškerou odpovědností. Dítě tak získává příjmení osvojitelů. Ze zákona jsou však
osvojitelé povinni získané dítě informovat o osvojení, a to ve vhodném věku,
nejpozději však před zahájením školní docházky. Zajímavostí může být i fakt, že lze
v současnosti osvojit i zletilou osobu, pokud to tedy není v rozporu s dobrými mravy
(Středisko náhradní rodinné péče, 2019b).
c.

Poručenství

V této dané formě náhradní rodinné péče soud jmenuje poručníka dítěti pokud: oba rodiče
zesnuli, byli zbaveni jejich rodičovské odpovědnosti, nemají kompetenci k právním úkonům
či byl pozastaven výkon rodičovské odpovědnosti (Koluchová, Matěječek et al., 2002;
Zákon č. 89/2012 Sb.).
Mezi poručníkem a dítětem se však z právního hlediska nevytváří takový vztah jako je tomu
klasicky mezi rodiči a dětmi. Nicméně je zapsán jako zákonný zástupce a dle zákona má
povinnost nezletilé dítě vychovávat, být zástupcem a spravovat jeho majetek,
avšak nevzniká zde vyživovací povinnost. Na toto všechno dohlíží soud a poručník je
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povinen minimálně jednou za rok vytvářet zprávu o výchově dítěte. (Hanušová, 2017a;
Koluchová, Matěječek et al., 2002).
d.

Opatrovnictví

Z důvodu, že si mnozí pletou termíny poručník a opatrovník, ráda bych tento rozdíl
vysvětlila. Zatímco poručník je zákonným zástupcem dítěte, jak už bylo zmíněno,
opatrovník jen ve velmi omezeném rozsahu nahrazuje rodiče a činí jen hrstku povinností
a práv (Koluchová, Matěječek et al., 2002). Tento zmíněný institut může nastat např. při
řízení osvojení, v případě střetu zájmů rodičů a dětí nebo v záležitosti ohrožení majetku
dítěte (opatrovnictví pro správu jmění dítěte) aj. (Hanušová, 2017a; Zákon č. 89/2012 Sb.).
e.

Pěstounská péče

V neposlední řadě se v právním systému vyskytuje náhradní rodinná péče formou
pěstounství neboli pěstounské péče. Tuto formu lze rozdělit na klasikou pěstounskou péči
ve

variantě

příbuzenské

či

dlouhodobé.

Další

možností

je

pak

tzv. pěstounská péče na přechodnou dobu (dále jen PPPD). Všechny tyto varianty
pěstounské péče budou detailněji přiblíženy v nadcházejícím textu.
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2

Pěstounská péče

Nyní se dostáváme k hlavnímu tématu této bakalářské práce a tj. pěstounská péče. Z toho
důvodu byla tato poslední forma náhradní rodinné péče „odtržena“ od zbylých a bude ji
věnována větší pozornost.
Pěstounskou péčí se rozumí státem kontrolovaná a zaručená forma náhradní rodinné péče,
jež zabezpečuje hmotné zaopatření, a i dostatečnou odměnu těm, kteří se dítěte ujali
(Koluchová, Matěječek et al., 2002). Nejčastěji se jedná o starší děti, které nejsou vhodné
pro adopci, handicapované, rozdílného etnika nebo např. skupinu sourozenců o nichž se
rodiče chtějí postarat, ale nynější okolnosti jim nedovolují takto učinit (Zezulová, 2012).
Důležité je také zmínit, že pěstounskou péči lze provádět (na rozdíl od osvojení) jen u dětí,
které nejsou „právně volné“ a zároveň tak vyrůstají např. v ústavním zařízení (Nožířová,
2012).
PP je zmíněna a regulována hned několika zákony. Nejprve v zákoně č. 89/2012 Sb.,
občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, v § 958–970, a zákonem č. 359/1999
Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, v § 47, (Zákon
č. 359/1999 Sb.; Zákon č. 89/2012 Sb.).
Vezmeme-li toto všechno, můžeme pěstounskou péči z právního hlediska brát jako určitou
formu dohody mezi státem, který v danou chvíli dohlíží nad výchovou dítěte a dále nad
samotnou rodinou, do které dítě putuje a přijímá jej. Daní pěstouni bohužel nemají žádná
rodičovská práva, s tím souvisí i žádná vyživovací povinnost z jejich strany. Tyto práva
a povinnosti stále zůstávají na biologických rodičích (Zezulová, 2012). Oproti osvojení
zaniká pěstounská péče navršením věku dítěte 18 let nebo v případě velmi závažných
důvodů, a to pouze rozhodnutím soudu (MPSV, 2014).

2.1 Formy pěstounské péče
V mnoha starších publikacích nalezneme rozdělení pěstounské péče podle počtu dětí
na skupinovou a individuální, avšak toto dělení je jen orientační a v právní oblasti nic
takového nenalezneme. I přesto si můžeme pro úplnost a lepší představu poukázat, jak tyto
dané typy vypadají.
Dříve (do 31.12. 2012) se „skupinovou” formou nejčastěji rozuměla péče o děti v tzv. SOS
dětských vesničkách a v institutech obdobného typu, tedy v zařízeních určených pro výkon
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pěstounské péče. Individuální péči rozlišujeme na příbuzenskou, kdy se starají
např. prarodiče a jiní příbuzní anebo dítěti cizí osoby, kdy lze hovořit o dlouhodobém typu
pěstounské péče (Koluchová, Matěječek et al., 2002; Zezulová, 2012). V legislativě je
uveden spolu s klasickou dlouhodobou péčí i typ přechodné neboli krátkodobé PP
(Zákon č. 359/1999 Sb.).
2.1.1 Zařízení pro výkon pěstounské péče
Kolektivní forma pěstounské péče se provozuje v „zařízeních pro výkon pěstounské péče“.
Jednoduše je lze popsat jako větší pěstounské rodiny, které mohou obsahovat i biologické
děti pěstounů a větším počtem přijatých dětí (nejčastěji kolem 4-6, mnohdy více),
(Matěječek,1999). Tento zmíněný institut byl však zrušen novelou zákona o sociálně-právní
ochraně dětí z roku 2012 (Nadační fond J&T, 2015). Obdobným zařízením jsou již zmíněné
SOS dětské vesničky, kde bývá péčí pověřena sama matka, pěstounka. Nejčastěji ji
s výchovou pomáhá další osoba, „teta“, jež je ji v domácnosti určitou oporou.
V samostatném domečku se pak nachází z pravidla 6 a více dětí všemožného věku a pohlaví.
Tyto

domečky

(nejčastěji

kolem

10-12)

dále

tvoří

samotnou

vesničku

(Koluchová, Matěječek et al., 2002). Tyto vesničky dodnes fungují (Zákon č. 359/1999 Sb.).
2.1.2 Individuální pěstounská péče
PP lze definovat jako péči, jež probíhá v klasickém rodinném kolektivu, většinou s pomocí
pěstounky a pěstouna, kteří mají i své biologické děti nebo je již vychovali. Zde platí
pravidlo, že jedno dítě přicházející do pěstounské rodiny má smlouvu o provedení
pěstounské péče vždy jen s jedním pěstounem. Do pěstounské péče jsou svěřovány děti,
o které se nemohou postarat rodiče, ať krátkodobě či dlouhodobě. Dle zákona má náhradní
rodinná péče, respektive pěstounská péče vždy přednost před péčí ústavní. Mluvíme tak
převážně o klasické dlouhodobé formě PP (Bubleová et al., 2011; Zákon č. 359/1999 Sb.).
Jak již bylo zmíněno, může také nastat situace, kdy se z nějakého důvodu stane pěstounem
rodinný příslušník, nejčastěji tak prarodiče daného dítěte (Koluchová, Matěječek et al.,
2002). V České republice má příbuzenská péče již dlouhou tradici, a to zejména díky tomu,
že se jednalo v minulosti o jedinou variantu k umístění dítěte (Pazlarová, 2016).
Nejčastějšími důvody, proč se dané dítě dostává do příbuzenské péče jsou například úmrtí
obou či jednoho z rodičů, kdy se o něj přeživší rodič nedokáže vhodně postarat, patologické
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chování rodičů, nízký věk rodičů aj. (Uhlířová, 2010). Roční výkazy o výkonu
sociálně-právní ochrany dětí (dále jen SPOD) z roku 2017 pojednávají o tom, že příbuzní
v PP tvoří přibližně polovinu pěstounů (MPSV, 2018). Tento stav je dozajista podmíněn tím,
že příbuzní se nemusí účastnit procesu zprostředkování jako nepříbuzní pěstouni a spadají
tak do nezprostředkované PP. Jejich kompetence k výchově se dále neposuzují, i přesto,
že v určitých případech jen příbuzenský vztah k opravdu kvalitní výchově nestačí
(Pazlarová, 2016). Například Vágnerová (2007) také uvádí možná rizika vyskytující se
během příbuzenské péče, kdy jsou na dané prarodiče kladeny zvýšené nároky neslučitelné
s jejich věkem a fyzickými možnostmi (Vágnerová, 2007).
Mimo dlouhodobou formu pěstounské péče je potřeba pro celkovou znalost v této
problematice doplnit termín „přechodné“ pěstounské péče. Právní úprava platná od 1. června
2006 byla doplněna dodatkem, který má správně definovat krátkodobou formu
(Gabriel, Novák, 2008). Dítě se tak na „kratší“ časový úsek dostává do určité rodiny
např. jako „mezi přístav“, kdy má podle zákona právo na péči v rodině. Pěstounem
na přechodnou dobu se lze stát velmi obdobně jako „klasickým“ pěstounem či osvojitelem,
a to skrze zapsání do evidence osob vhodných do přechodné péče a musí tak obstát
v odborném posouzení před zařazením do této evidence. Motivací krátkodobých pěstounů
bývá převážně snaha krátkodobě se postarat jen o jedno dítě, anebo dále opakovaně
a střídavě přijímat různé děti (Bubleová et al., 2011).

Obr. č. 2: Schéma pěstounské péče v ČR (vytvořeno autorkou práce na základě získaných
informací uvedených v knihách Koluchová, Matěječek et al., 2002; Pazlarová, 2016)
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2.2 Vybraná historie pěstounské péče
I přesto, že již byla částečně zmíněna celková historie NRP, bylo by vhodné přiblížit
i minulost samotné pěstounské péče a poukázat na důležité milníky tohoto institutu.
Mezi prvopočátky pěstounské péče lze dozajista považovat využití kojných, se kterými se
lze shledávat již od starověkého Řecka. Ve Francii, v době středověké bylo velmi běžné,
že městské rodiny posílaly své děti na dobu dvou let ke kojné žijící na venkově. Po uplynutí
tohoto časového úseku se děti opět vracely zpět (Jurajdová, 2015).
Povolání kojných se vyskytovalo i v českých zemích, kde pozvolna sestupovalo
k pěstounské péči a v období osvícenství již byly nazývány pěstounkami, odkud je tento
termín používán do dnes. Významným postavením v této oblasti měla nadační budova
u kostela sv. Apolináře, která fungovala nejen jako nalezinec odkud se posílaly děti na
venkov k pěstounkám, ale i porodnice pro neprovdané dívky (zde mohly novorozence
ponechat), (FN Motol, 2012; Luxová, 2015). Ačkoliv se domnívalo, že pěstounky v té době
byly majetné a zdravé ženy, ve skutečnosti bývaly velmi chudé a zisky z pěstounství
napomáhaly k obživě. Odměnu za výchovu získaly až po potvrzení od místního faráře,
že je dítě stále živé (Luxová, 2015).
Během historie procházela pěstounská péče mnoha modifikacemi. Jako příklad si můžeme
uvést období první republiky, kdy se zde vyskytovaly hned čtyři formy PP. Prvním typem
byla tzv. nalezenecká, která se týkala péče o děti do věku 10 let (později do 16) a po
uplynutí se děti opět vracely do ústavu pod dohledem ústavních poručníků. Druhou formou
PP řízená a kontrolovaná okresními péčemi o mládež, které vyhledávaly pěstouny.
Daná péče byla zdarma nebo za plat poskytována dětem (v roce 1935), (Matěječek, 1999).
Dalším typem byla tzv. PP v „koloniích“, kdy tento nápad vznikl na Moravě a dostal se až
do Čech. Principem byla tvorba rodinných kolonií v dané obci nebo jim blízkým vesnicím,
kde byly vyhledávány vhodné rodiny pro svěření dětí do péče. Tímto způsobem bylo
o hodně jednodušší pěstounské rodiny kvůli své blízkosti bydlení kontrolovat a v roce 1937
takto fungovalo 24 kolonií. Poslední forma byla tzv. PP na základě soukromé dohody mezi
rodiči dítěte a pěstouny, bez toho, aniž by na vše dohlížel soud. Takto zmíněná péče
přetrvala z období první republiky až do 70. let, avšak nejčastěji se daný způsob měnil na
příbuzenskou péči (Matěječek, 1999).
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Celkový vývoj NRP byl dovršen aktuální koncepcí výchovy dítěte mimo vlastní rodinu,
jež poskytovaly právní podporu dřívější zákon o rodině z roku 1963 a zákon o pěstounské
péči z roku 1973, z nichž vychází aktuální zákony týkají dané problematiky
(Bubleová, et al., 2011; Vyskočil, 2004).
Důležitou částí historie náhradní rodinné péče je jistě i její počáteční propagace a další vývoj
v tomto pohledu, respektive je třeba se nejdříve zmínit odkud a jakým způsobem se
dostávaly informace o pěstounské péči do podvědomí české populace. K tomuto účelu nám
napomůže nadcházející úsek textu.

2.3 Nábor pěstounů
Vhodných potencionálních zájemců se záměrem stát se pěstounem není nikdy dost. Bohužel
se s jejich získáním potýkají všude na světě. V určitých oblastech jsou snahy velmi zdařilé,
jinde jsou, jak se říká teprve v „plenkách“. I v naší republice jsou stále velké prostory pro
zlepšení. Dříve se s přímým oslovováním vůbec nepočítalo a vše se nechávalo na aktivním
přístupu samotných zájemců. Ti se o této možnosti dozvídali jen od jiných pěstounských
rodin, které fungovali jako určité první reklamy (Pazlarová, 2016)
Postupem času se situace velmi pozvolna začala měnit, a to převážně díky angažovanosti
nestátních organizací, které se jako první chopily možnosti aktivního oslovování
a vyhledávání zájemců. Netrvalo dlouho a prostřednictvím různých aktivit Ministerstva
práce a sociálních věcí (dále jen MPSV) se připojil stát i s některými kraji. Vznikaly
celoplošné kampaně národní úrovně, kdy se nejčastěji v samotných médiích (rádia, televize)
objevovaly reklamy (Pazlarová, 2016). Příkladem mohou být projekty MPSV s názvem
„Právo na dětství“, kde se vyskytovalo mezi hlavními složkami NRP i pěstounství
(MPSV, 2013c).
Dalšími možnostmi jsou regionální a lokální kampaně, kdy se organizace více zaměřují na
pěstouny v daném místě a snaží se jim přiblížit jejich aktivity a možnosti. Ukázkou může
být iniciativa Libereckého kraje, jenž zřídil skupinu na aktivní vyhledávání pěstounů nebo
město Ostrava vytvořilo vlastní agitace „Dejme dětem rodinu“. Obdobných příkladů by se
dozajista našlo mnoho (Pazlarová, 2016).
V praxi se nejvíce osvědčilo aktivní vyhledávání pěstounů a samotné individuální oslovení.
Tato varianta se ukázala jako jedna z nejlepších a lidem nejbližší možnost k vyhledávaní
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pěstounů. Nejlepší reklamou pro danou komunitu, tak představuje plně funkční pěstounská
rodina, která nejlépe dokáže poukázat realitu pěstounské péče (Pazlarová, 2016).
Pokud již daný jedinec začíná eventuálně uvažovat, že by se chtěl stát pěstounem, velmi
často ho k tomu vedou i určité motivy či záměry. Nyní si uvedeme nejčastější důvody, proč
se různé osoby stávají pěstouny a chtějí si tak dobrovolně do rodiny přivést cizí dítě.

2.4 Motivace žadatelů o náhradní rodinnou péči
Zezulová uvádí, že poměrně častým a velmi silným motivem pro vstup do pěstounské péče
je pomoc opuštěným dětem. Avšak sama autorka dále uvádí, že jako pěstounka s mnoha
dětmi v pěstounské péči nemá ráda formulace od cizích lidí typu „vy musíte mít jistě
svatozář “ nebo „obětovali jste se dětem“ aj. Pro pěstounství se převážně rozhodují lidé,
kteří chtějí během svého života udělat něco smysluplného a naplňujícího (Zezulová, 2012).
Bubleová (2018) a Škvoriera (2007) dále krom již zmíněných motivů také popisují i snahu
spojenou s pomocí cizímu dítěti nebo pořídit svému dítěti sourozence, protože touží po
dětské přítomnosti i doma. Značný počet nově vzniklých pěstounů se inspirovalo jinou
pěstounskou rodinou nebo chtěli ještě efektivně zúročit získané rodičovské zkušeností
(Bubleová, 2018; Škvoriera, 2007).
Dále se zde řadí také: možnost vytvořit pěkné rodinné zázemí dítěti z důvodu vlastního
spokojeného dětství a snaha ho udělat krásné i někomu jinému či, protože sami vyrůstali
v pěstounské rodině a přišlo jim, že je to díky jejich životním okolnostem smysluplná
profese a životní poslání (Hledáme rodiče.cz, 2019).
V případě, pokud je již potencionální zájemce pevně rozhodnut stát se oficiálním pěstounem,
je třeba splnit několik důležitých povinností, které lze shrnout pod pojem proces
zprostředkování. Tento proces je povinný a z toho důvodu si ním musí projít každý žadatel
o náhradní rodinnou péči.

2.5 Proces zprostředkování náhradní rodinné péče
V průběhu celého procesu, včetně základních úředních formalit, různých prověření
a budoucích příprav před přijetím dítěte je potřeba mít stále na mysli, že jde o velice
senzitivní fázi. Sociální pracovníci a pomocné profese v průběhu zprostředkování potřebují
získat o zájemci, co nejvíce osobních informací a může se tak jevit, že jim velmi citelně
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zasahují do soukromí. Takovýto stav může být žadatelem pochopen špatně a vztah mezi
ním a pracovníky se rapidně zhorší. Žadatelé se tak potřebují dopracovat k náhledu nad
celou situací a porozumět procesu (Pazlarová, 2016).
Celý tento proces je složen z několika povinných částí, kterými si žadatel musí projít. Jedná
se zejména o: oficiální podání žádosti, posouzení zdravotního stavu žadatele,
psychologické vyšetření, odborná příprava žadatele a celkové rozhodnutí o zařazení
do evidence. Pokud vše bude probíhat bez problémů, je žadatel zapsán do evidence náhradní
rodinné péče. V případě, že se daný pěstoun vyhodnotí jako vhodný adept pro určité dítě,
nastupuje seznamovací fáze a popřípadě oficiální pěstounská péče.
2.5.1 Podání žádosti
Úplně prvním krokem žadatele bývá návštěva nejbližšího městského úřadu s rozšířenou
působností,

přesněji

se

jedná

o

vyhledání

oddělení

náhradní

rodinné

péče

(Kovařík et al., 2004). Zde se nachází pracovník či pracovníci, kteří se stanou, jakými si
průvodci pro žadatele, kteří jim dále předávají prvotní informace a pomohou vyřídit
materiály, včetně žádosti o zprostředkování pěstounské péče (Pazlarová, 2016; Zezulová,
2012).
V žádosti jsou obsaženy všechny důležité údaje o žadateli, jimiž jsou samozřejmě jméno
(popřípadě jména), příjmení, datum narození, doklad o státním občanství a opis z trestního
rejstříku. Nedílnou součástí jsou i zpráva o zdravotním stavu a informace o ekonomických
a sociálních poměrech. Díky všem těmto získaným datům může potencionální pěstoun
přikročit k dalším částem procesu (Bubleová, 2018; Pazlarová, 2016).
2.5.2 Posouzení zdravotního stavu žadatele
Zdravotní posudek je významnou součástí žádosti, protože se zde uvádí posouzení,
zda vybranému žadateli či žadatelce v tělesné, psychické či duševní rovině nic nebrání
v provedení kvalitní a dlouhodobé péče o svěřené dítě. Toto posouzení zajišťuje
posudkový praktický lékař přidělený příslušným krajským úřadem, který posuzuje nejen
zdravotní stav žadatele, ale také i samotného dítěte (Bubleová, 2018; Zákon č. 359/1999
Sb.).
Může však také nastat skutečnost, že se kvůli svému zdraví do evidence o náhradní rodinnou
péči zájemce nedostane. Nejčastěji to bývá u
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osob s

omezenou fyzickou

či psychickou výkonností a soběstačností nebo by svým onemocněním ohrožovaly,
popřípadě později mohly ohrožovat správný vývoj dítěte (např. toxikomani, alkoholici,
bacilonosiči aj.), (Gabriel, Novák, 2008; Pazlarová, 2016).
2.5.3 Psychologická vyšetření
Celá povinná dokumentace je doplněna psychologickým vyšetřením zaměřující se na dva
důležité okruhy otázek. První okruh můžeme shrnout v jedinou větu: „Do jaké míry jsou
tito žadatelé kvalifikovaní stát se pěstouny?“. Ta obsahuje vše od osobnostní charakteristiky,
aktuální fyzické způsobilosti, stabilitě vztahového zázemí po výchovné zkušenosti
a celkovou rodinnou situaci. Druhý okruh otázek souhrnně pojednává o představách
žadatelů ohledně potencionálního dítěte, v čem tkví jejich motivace a posuzuje se
i momentální rodinný stav (Bubleová, 2018; Pazlarová, 2016). Dle Macely má být
psychologické vyšetření žadatelů: „zaměřeno zejména na posouzení psychického stavu,
výchovných předpokladů, motivace k podání žádosti o zprostředkování osvojení nebo
pěstounské péče a stability partnerského vztahu žadatelů“ (Macela et al., 2015, s. 331).
Psycholog, který bude dané psychologické vyšetření vykonávat, zajišťuje stejně jako
v případě lékařského vyšetření příslušný krajský úřad (Středisko náhradní rodinné péče,
2019c). Diagnostický nástroj je již dále v působnosti daného psychologa, avšak MPSV
uvedlo metodický manuál, jenž navrhl použít kombinaci různých metod a příslušných
technik. Obzvláště se jedná o individuální rozhovor, pozorování anebo některé z možných
projektivních technik. Společně s tímto vším psycholog dostává i veškeré materiály
související s žadatelem jako jsou např. výsledky vyšetření sociální pracovnicí místního
orgánu sociálně-právní ochrany dětí (dále jen OSPOD) a lékařská zpráva. Vše je poté
sepsáno do komplexní závěrečné písemné práce (Institut projektového řízení a.s., 2017a;
Pazlarová, 2016).
Mezi rizikové činitele vyšetření, které mohou ukončit dosavadní snahy žadatelů se může
řadit kupříkladu věk vyšší než 50 let a tím i větší anebo velmi malý věkový rozdíl mezi
dotyčným žadatel a dítětem. Samozřejmě negativní jsou také různé psychiatrické zjištění
v oblasti partnerských vztahů, jejich dlouhodobá nestabilita a nefunkčnost a v případě
vlastních dětí i jejich nezájem k nim samotným (Gabriel, Novák, 2008; Pazlarová, 2016).
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2.5.4 Odborná příprava
V současnosti má dohled nad zajištěním odborné přípravy krajský úřad. Velmi často krajské
úřady pověřují vytvořením odborné přípravy jinou fyzickou či právnickou osobu. Samotný
obsah i rozsah školení se tak mnohdy v jednotlivých krajích liší, avšak hlavní a důležité
informace zůstávají stejné. V minulosti tuto funkci zastupovali okresní úřady a obecní
úřady s rozšířenou působností (Hofrová, Rotreklová, 2009).
Jedná se o další z povinných podmínek, které musí zájemce o náhradní rodinnou péči
splnit. Všichni žadatelé jsou povinni se účastnit minimálně 48hodinové odborné přípravy
(pěstouni na přechodnou dobu mají zvýšenou hranici na 72 hodin), kdy je pro obě strany
velmi výhodné tako učinit (Pazlarová, 2016; Zákon č. 359/1999 Sb.). Zde získávají celou
řadu nezbytných informací pro budoucí přijetí dítěte, pozdější péči o něj a také mají
možnost si sami konkretizovat svoje očekávání a aktuální představy o budoucí nově
vytvořené rodině. V průběhu tak může nastat situace, kdy zájemci přehodnotí své mínění
a rozhodnou se přijmout dítě, u kterého by tak dříve neučinili (např. dítě jiného etnika) nebo
naopak získali jiný pohled a chtějí nyní přijmout dítě v jiné věkové kategorii, než tomu
bylo na začátku. Nesmíme však opomenout ani na možnost, kdy si po celé přípravě mohou
zájemci říct, že toto není nic pro ně a od řízení odstoupí (Pazlarová, 2016).
Jak již bylo zmíněno, i pro odborné pracovníky je tato část velmi významná, neboť zde
mohou lépe poznat zájemce a získat tak, co nejkomplexnější obraz o nich samotných,
a i jejich připravenosti přijmout dítě. Z toho důvodu se na přípravě multidisciplinárně
podílí mnoho odborníků, aby byl zajištěn zisk, co nejadekvátnějších informací. Nejčastěji se
jedná o sociálního pracovníka a psychologa se specializací na náhradní rodinnou péči, dále
pak zdravotník či odborný lékař zajišťující případná témata z medicínské problematiky
(Pazlarová, 2016).
Takovéto přípravy mohou mít buď individuální či skupinovou formu. Ve variantně
individuální bývá vhodné se věnovat tématům týkající se sebepoznání žadatelů a očekávání
od dítěte svěřeného do péče (Pazlarová, 2016). Skupinové formy jsou skvělou možností,
protože se zde setkává více osob s podobným životním cílem, názory na danou
problematiku, ale i očekávatelnými obavami spojené s příchodem dítěte (Hofrová,
Rotreklová, 2009). Dle Vávrové žadatelé také velmi oceňují, když se společně s nimi
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v kurzu objeví i někdo, kdo má s náhradní rodinnou péči již určité zkušenosti a může jim
tak nejlépe přiblížit situaci (Vávrová, 2012).
Veškerá komunikace a průběh školení bývá nejčastěji uskutečňován formou přednášek
a besed seznamující účastníky s hlavními tématy týkající se péče. Součástí jsou i různé
aktivity ve skupinkách, promítání dokumentů, imaginace s prvky arteterapie, kazuistika
a hledání řešení či individuální poradenství (Vávrová, 2012).
Celkový důraz se klade na témata sebepoznání pěstouna a jeho rodiny, poznatky
o naplňování práv a potřeb dítěte a správnou komunikaci včetně přístupu k němu týkající
se jeho hodnot jako lidské bytosti. Dále pak jeho psychomotorický rozvoj, uspokojování
citových a sociálních potřeb a také případná práce s dětmi žijící společně s žadatelem
(Pazlarová, 2016). Náročnějším bodem může být pro žadatele fakt, že dítě, o které by měli
zájem může mít stále své biologické rodiče či velmi blízké osoby, kteří mají právo se
s dítětem setkat. I takovéto téma je důležitou součástí tematických okruhů, o kterých by
měli být více informováni (Hofrová, Rotreklová, 2009).
2.5.5 Rozhodnutí a zařazení do evidence náhradní rodinné péče
Po ukončení celého procesu zprostředkování vydává konkrétní krajský úřad, Magistrát hl.
m. Prahy aj., rozhodnutí o zařazení do evidence či zamítnutí žádosti, a tudíž tak o celkovém
nezařazení žadatele o pěstounskou péči do evidence náhradní rodinné péče. Pokud však vše
proběhlo v pořádku, jsou žadatelé zapsáni v daném krajském úřadu. Existuje i celostátní
evidence, jenž metodicky spravuje MPSV. Jsou zde zapsány děti, pro které nebyly nalezeny
rodiny v lhůtě 6 měsíců pod zajištěním krajských úřadů (Bubleová, et al., 2011;
Kovařík et al., 2004).
2.5.6 První kontakt s dítětem a jeho příchod do nové rodiny
Celý tento průběh zařazení je velmi důležitý pro výběr vhodného pěstouna. Avšak často se
stává, že si budoucí pěstouni neuvědomují, čí zájmy jsou zde prioritní. U svěřeného dítěte
do náhradní rodinné péče je nejdůležitějším faktorem jeho zájem, a ne požadavky pěstounů
(avšak i na nich samozřejmě záleží). Z toho důvodu se vždy vybírají vhodní pěstouni pro
dané dítě. Nikdy tomu není naopak a měly by se proto respektovat především zájmy dítěte
(Bubleová et al., 2011; Pazlarová, 2016).
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Vždy je snahou vybírat dítěti rodinu, která je připravena jej přijmout se vším, co si dané dítě
do pěstounské rodiny přináší. To může znamenat např. se všemi důsledky z pobytu
v ústavním zařízení či nefunkční rodině, s možností kontaktu biologických rodičů nebo
sourozenců, s jeho rodinnou anamnézou a minulostí ad. (Bubleová et al., 2011; Bubleová,
2018).
Po úspěšném právním vyřizování se pěstouni mohou připravovat na seznámení s dítětem.
Úplný prvotní kontakt dané rodiny dozajista bývá spojený s nadšením a konečnou úlevou,
samozřejmě ale i s jistými obavami, které jsou na místě (Zezulová, 2012).
Žadatel má právo seznámit se s daným dítětem na základě písemného rozhodnutí krajského
úřadu a osoba u něhož se aktuálně dítě nachází je povinná návštěvu povolit. Zde se může
tedy seznámit a na popud toho poté podat žádost o svěření do péče. Na toto rozhodnutí,
zda žádost pošle má žadatel 30 dnů ode dne, kdy mu krajský úřad zaslal rozhodnutí týkající
se vhodnosti samotného pěstouna pro dané navštívené dítě (Bubleová et al., 2011).
V dlouhodobé pěstounské péči se častěji jedná o starší děti než o malá miminka.
Zde seznámení s kojencem bývá krom určitého kontaktu s ním, bráno spíše edukativní
formou pro rodiče a přiblížení denního režimu daného dítěte. Co se týká starších dětí, zde
se zapojuje do hry i samotná osobnost dítěte a také jeho získané zkušenosti s dospělými,
které nejsou vždy kladné. Mnohé z nich by odešly s kýmkoliv, jiné jsou velmi opatrné
až nedůvěřivé (Zezulová, 2012). Více o chování dětí přicházející do pěstounských rodin
v 2.8.4 „Fyzické újmy a deprivace dětí“.
Je však možné se adekvátně připravit na přijetí takového dítěte? Mnoho ze zájemců si klade
otázku, zda jsou dost silní, aby byli dobrými rodiči dítěti přicházející s velmi komplikovanou
minulostí (Zezulová, 2012). V daném okamžiku je také velmi důležité dítěti jeho přechod
do nové rodiny nejvíce ulehčit. Jedná se totiž o velmi psychicky náročný krok, kdy dítě
vstupuje do neznámého prostředí a vůbec netuší, co jej může čekat. Vhodné je proto zjistit,
co nejvíce informací o jeho každodenních zavedených rituálech, které by mu ulehčili
adaptaci (Bubleová, 2018). Také může nastat situace, kdy dané dítě přichází s již započatou
tzv. „Knihou života“ nebo osobním kufříkem. Tato metoda je velice důležitá, protože se s ní
může dítě učit vyrovnávat se se svou minulostí. Zde nalezneme jeho fotografie, vzpomínky
či důležité předměty a zaznamenané úspěchy provázejícího dosavadním životem. Pěstoun
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společně s dítětem by se měli o tyto věci starat, dále je vytvářet a doplňovat
(Pokorná et al., 2012).

2.6 Rodina, blízké osoby a biologická rodina dítěte
V této části si uvedeme důležité prvky života pěstounů, které se týkají hlavně jejich
biologických dětí, nejbližší rodiny a okolí, ale také kontaktu jich samých a přijatého dítěte
s jeho biologickou rodinou. Tato složka života v pěstounské péči je dozajista velmi
významná a je proto potřeba se na ni více zaměřit.
2.6.1 Vlastní děti pěstounů
V rodinách zájemců o pěstounskou péči se velmi často vyskytují i jejich biologické děti
anebo i děti adoptované, které zde však vyrůstají od útlého dětství. Nastává tedy otázka, jak
své vlastní děti připravit na proces zapojení do pěstounské péče a na příchod nového člena?
Pro začátek je nejvhodnější možností velmi ohleduplné seznámení dítěte či dětí ohledně
plánů týkající se PP, ale určitě by na něm nebo nich neměla být tíha konečného rozhodnutí
(Zezulová, 2012).
Reciproční vztahy vzniklé mezi biologickými dětmi a přijatými jsou jistě velmi důležitým
faktorem ovlivňující danou stabilitu a úspěšnost pěstounské péče. V případě, že mezi nimi
vzniknou dobré vztahy a vzájemná podpora, mohou se naučit spolupracovat, řešit problémy,
vytvářet sourozenecké koalice, ale také vzájemně utvrzovat své místo v rodině. Může také
nastat možnost důležité sourozenecké vazby, která překračuje klasickou oblast pěstounské
péče či celkově zjednodušit probíhající péči samotným pěstounům (Pazlarová, 2016; Prekop,
2009).
Ovšem ne ve všech případech to v takovém to pozitivním měřítku opravdu je. Sourozenecké
skupiny se nemusejí rozvíjet podle představ pěstounů, kdy mezi sourozenci mohou vznikat
velmi negativní emoce, nepříznivé soupeření a rivalita, jež může ústit až ke špatnému
zacházení (Archer, 2001; Prekop, 2009). Dále mohou mít vlastní děti velký strach o jejich
rodiče, protože péče o přijaté dítě může znamenat obrovskou zátěž na psychiku a celkové
zdraví, ale také na reakce vůči svým vlastním dětem a okolí (Zezulová, 2016). Hlavní slovo
by podle Radvanové, Koluchové a Dunovského (1980) měla mít v případě nesrovnalostí
mezi biologickými dětmi a dětmi v péči matka-pěstounka (Radvanová et al., 1980). Je proto
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velmi důležité, aby pěstoun/pěstouni nastolil/i pravidla, která jsou vhodná pro všechny děti
v domě žijící a rozvrhli si čas s nimi trávený (Pazlarová, 2016).
Z těchto všech uvedených podkladů je zřejmé, že přítomnost vlastních dětí pěstounů je pro
PP klíčová, i přesto nebyla v našich podmínkách věnována těmto faktům a práci
s biologickými dětmi pozornost. Pazlarová uvádí, že dnes již dospělý lidé, kteří byli
v minulosti v pozici biologického dítěte, nebyli nikterak připraveni na vzniklou skutečnost
a ani v průběhu péče jim žádná podpora nebyla věnována (krom některých rodičů),
(Pazlarová, 2016).
V dnešní době se naštěstí situace mění a děti žijící v rodině pěstounů se již zúčastňují
procesu zprostředkování. Rozdílem od procesu rodičů bývá to, že není úplně jasně vyměřený
rozsah přípravy jakož tomu je u žadatelů, avšak je příprava věkově a intelektuálně
přiměřená dítěti. Především se jedná o formy skupinové, a i individuální spolupráce
s prvky arteterapie či různorodých her rolí. Dále je individuální formou vedený rozhovor,
který je poté součástí celkového hodnocení žadatelů (Pazlarová, 2016). Z vlastní zkušenosti
mohu uvést i zmínku o psychologickém testování, kterým jsem si jako biologické dítě
pěstouna sama prošla. Zde se pozorovalo, zda jsem psychicky připravena na příchod nového
člena a také jaké jsou podle mě vztahy v naší rodině.
Příkladem projektu podpory adaptace biologických dětí si můžeme uvést program
doprovodné organizace Dobrá rodina, která se snaží nabídnout „ne pěstounským“ dětem
možnost přípravy na příchod nového člena, skupinové setkávání dalších biologických dětí
z různých rodin atd., (Loutná, 2015).
2.6.2 Rodiče pěstounů
Existuje mnoho dobře fungujících rodin, kde je spolupráce pěstounů s jejich vlastními rodiči
natolik důležitá, že je do procesu pěstounské péče také začlení. Pokud pěstouni chtějí, aby
i jejich rodiče přijali nového člena za „svého“, je potřeba je o záměrech ohledně NRP
informovat. Opět je, ale nutné počítat s případným odlišným pohledem na PP, kdy mohou
mít rodiče pěstouna strach (podobně jako jejich děti) o obtížnosti celé situace a její případné
nezvladatelnosti (Zezulová, 2012).
Velmi častým jevem v pěstounských rodinách bývá přehnaně rázný postoj pěstounů k tomu,
aby prarodiče jejich pozici náhradního rodiče bez jakýkoliv výtek akceptovali. Jestliže tak
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neučiní, nebudou se vídat ani s vlastními vnoučaty. Dle Zezulové je tento přístup velice krutý
a je nutno, aby i prarodiče měli čas si k novému vnoučeti najít cestu (Zezulová, 2012).
2.6.3 Okolí
Jakmile se žadatel stává pěstounem a přijímá do své rodiny nového „cizího“ člena, stane se
ve většině případech objektem zájmů svého okolí. Reakce se mohou pohybovat od pochval
a povzbuzování přes všemožná výchovná doporučení lidí, kteří danou situaci vůbec
nezažili, až po pohoršení a jistou míru negativních smýšlení, jak vůči pěstounům,
tak i přijatým dětem a celé rodině. Takovéto negativní postoje se mohou vyskytnout
v případech, u kterých by to mnoho pěstounů vůbec neočekávalo (např. zdravotnická
zařízení nebo školy). Příkladem si můžeme uvést autentickou zkušenost již mnohokrát
zmíněné Dagmar Zezulové, jež je sama pěstounkou řadu let. „Když jsem byla s jedním z dětí
v nemocnici, plná strachu a úzkostí o jeho zdraví, řekla mi paní doktorka: „Naštěstí to není
vaše dítě. Neumíte si představit, co zažívají rodiče, kterým takhle onemocnění JEJICH
VLASTNÍ DÍTĚ.“ (Zezulová, 2012, s. 51). Z toho důvodu by se na toto chování měla celá
rodina alespoň trochu připravit a s obdobnými reakcemi počítat.
2.6.4 Kontakt s biologickou rodinou dítěte
Dalo by se říct, že ještě před několika lety by bylo podle mnoha pracovníků v oblasti NRP
nepřijatelné, aby se pěstounské děti scházely se svými biologickými rodiči a byly proto
„odsunuti“ co nejdále z místa jejich původního bydliště. V průběhu celého procesu však
vznikalo mnoho otázek, zda by se děti v PP mohly nebo i měly setkávat se svými
příbuznými. Je vůbec vhodné umožnit takovýto kontakt a nenarušit případně stabilitu
vzniklé pěstounské rodiny? (Pazlarová, 2016).
Z psychologického hlediska lze vydedukovat, že kvalitní a pravidelný kontakt dítěte se svou
biologickou matkou či jinými vlastními příbuznými je pro průběh PP anebo celkově NRP
velmi prospěšný. Jedinec pak lépe chápe, proč vyrůstá v jiné rodině a necítí takový smutek
z oddělení nebo jej cítí, ale učí se s odloučením vyrovnat. Zamezuje se tím také tzv.
idealizaci biologické rodiny, kdy by dítě bez kontaktu se svou rodinou přemýšlelo,
jak jeho rodiče opravdu vypadají a mohlo by si vytvořit určité představy. Příkladem může
být vytvoření tzv. „království duchů“, kde by se mohlo setkávat se svojí „vylepšenou“
rodinou a ta je na něj velmi hodná. Tyto představy jsou však ve většině případech velmi
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nereálné a mohou narušit chování dítěte. I přes všechny děje, které vedli k přijmutí dítěte
do pěstounské péče a odejmutí z péče biologických rodičů, mají daní rodiče a blízké osoby
právo na kontakt s dítětem a pěstoun jej musí umožnit. V danou chvíli nastupuje do dění
OSPOD, který je povinen svou účastí zajistit vhodný asistovaný kontakt (dále jen AK). Vždy
je přítomen tým odborníků, kteří zastupují všechny strany u něj přítomné. Jedná se
o prostředníka AK, který zařizuje dané shromáždění, dále pak doprovázející osoba
pěstounské rodiny a podpůrná osoba biologického rodiče či rodičů a příbuzných. Popřípadě
může být také přítomen terapeut, pokud k němu dítě dochází a jeho přítomnost je v dané
chvíli potřebná (Vlčková, 2015).
Avšak také může nastat možnost, kdy případný kontakt není v situaci nejvhodnější. Sociální
pracovníci musí vhodně zhodnotit, zdali je kontakt příhodný vůči dítěti. Vzorově lze uvést
soudní rozhodnutí o zamezení styku rodičů s dítětem např. z důvodu špatného zacházení,
sexuálního zneužívání a fyzického týrání. Samotné dítě může mít také možnou nechuť ke
kontaktu s rodičem. Takovéto chování je potřeba sledovat a zjistit jeho důvody. V dané
chvíli nastupuje školený pracovník diagnostikující vzniklé počínání a snaží se jej vyřešit
(Bubleová, 2018; Pazlarová, 2016).

2.7 Doprovázení a služby pro pěstounské rodiny
Pod označením „doprovázení“ si můžeme představit hned několik základních služeb. Zákon
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů je aktuálně
pozměněn zákonem č. 401/2012 Sb. o sociálně-právní ochraně dětí. Ten udává, na co vše
mají pěstounské rodiny nárok. Jedná se převážně o služby typu: účelové/neúčelové
odlehčení péče, zajištění průběžného vzdělávání, podpora vztahu s biologickými rodiči
a příbuznými, dohled nad naplňováním dohody o výkonu pěstounské péče aj. (Nadační
fond J&T, 2013; Zákon č. 401/2012 Sb.).
Toto právo se upotřebuje skrze tzv. dohodu o výkonu pěstounské péče uzavírající
s některými k tomuto účelu doporučenými činiteli, ve zkratce nazvanými jako
„doprovázející organizace“, o kterých budeme povídat dále.
2.7.1 Dohoda o výkonu pěstounské péče
Aby bylo možné lépe upřesnit funkci doprovodných organizací, je nutné si více přiblížit
tzv. dohodu o výkonu pěstounské péče. Dalo by se zjednodušeně říct, že se jedná o závazek
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výkonu pěstounské péče pro pěstouny a jejich doprovodných organizací (státní subjekt nebo
neziskové organizace), za účelem vymezení podpor pěstounským rodinám a zlepšením
kvality PP, tak i efektivnější péče o ohrožené děti. Avšak nejedná se o pracovněprávní
smlouvu, protože mezi pěstouny a

organizacemi nevzniká pracovněprávní vztah

(Pazlarová, 2016).
Dále operuje i s faktem, že každé dítě svěřené do péče je jiné, a tak i samotná rodina, do
které vstupuje. Proto je nutné obě proměnné sladit, a docílit tak naplnění specifických
potřeb. Ke vzniklé dokumentaci, lze připojit i jiné dokumenty, které však nejsou oficiální
součástí, ale jen doplněním. Běžně se jedná o „IPOD“ neboli Individuální plán ochrany
dítěte, plán průběhu výkonu PP nebo vzdělávací plán pro pěstouny (Bubleová, 2018;
Pazlarová, 2016).
2.7.2 Náplň práce doprovodných organizací
Zde mají pěstouni možnost volby a mohou si tak vybrat svou doprovodnou organizaci samy.
Samozřejmostí a nedílnou součástí týmu podpůrných organizací je i sociální pracovník
z OSPOD, jehož náplní je minimálně dvakrát do roka navštívit danou pěstounskou rodinu
a evidovat stav dítěte. Povinností doprovodné organizace se týká převážně individuálních
podpor odborníků a průběžného vzdělávání pěstounů.
a.

Individuální odborná podpora

Tato podpora zahrnuje tzv. sociální a specializované poradenství, jenž je nabízeno
pěstounským rodinám, pokud je třeba (terapeut, speciální pedagog, psycholog, právník…).
Součástí je samozřejmě i sociální poradenství uskutečňováno sociálními pracovnicemi
formou osobních rozhovorů, telefonicky či skrze email podle potřeb pěstouna. Tento
pracovník dále doprovází danou rodinu, navštěvuje ji a kontroluje dítě, zda došlo k úspěšné
adaptaci a k

plnění individuálního plánu ochrany dítěte. Aktivně se i

účastní

a zjednodušuje kontakt dítěte s jeho biologickou rodinou a také společně vytváří posílení
citové vazby mezi pěstounem a dítětem skrze terapeutické metody (Almathea, 2013).
b. Vzdělávání pěstounů
Pěstoun má právo, ale také povinnost se vzdělávat v problematice pěstounské péče a s ní
související tématiku výchovy dítěte. Z toho důvodu má možnost se bezplatně vzdělávat
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v dané oblasti nejméně 24 hodin jednou do roka. Nejčastěji se jedná o pobytové víkendy či
různé přednášky, semináře a kluby, kde jsou vysvětlovány předem vhodně zvolená témata
týkající se výchovy dítěte v PP. Zde mohou pěstouni také komunikovat mezi sebou a sdílet
tak své dosavadní zkušenosti (Dvořáčková, 2017).
2.7.3 Příklady doprovodných organizací
V České republice se během vývoje vytvořil velký systém kvalifikovaných organizací
týkající se náhradní rodinné péče (Bubleová, 2018). V každém kraji se jich vyskytuje hned
několik a díky tomu má pěstoun možnost vybrat podle něj nejvíce vhodnou. Pro doplnění
si můžeme uvést jedny z nejznámějších jako jsou např. Sdružení pěstounských rodin
operující v Plzeňské kraji, ISIS-pro pomoc náhradním rodinám v Olomouckém kraji,
na Pardubicku poté sdružení Amalthea, o. s. a Děti patří domů, o. s. či Středisko náhradní
rodinné péče působící v Praze (Hledáme rodiče.cz, 2019)

2.8 Nedostatečná připravenost pěstounů a aktuální nedostatky
Mnoho pěstounů se během úvodní fáze zprostředkování nebo v období, kdy už mají dítě
ve své péče často setkávají s určitými problémy, které nejsou ve finále vždy pozitivní.
Aktuálně se také v pěstounské péči nachází mnoho nedostatků a určitých neměnných
představ o jistých skupinách dětí, které se jen těžko dají jako „mávnutím kouzelného
proutku“ odstranit. Nyní se na některé z nich více zaměříme a ukážeme si, že ne vždy to
může být pro pěstouny a děti v ústavní péči tak jednoduché, jak se okolí může domnívat.
2.8.1 Problémové situace v procesu zprostředkování a přípravy
Jeden z hlavních problémů v minulosti byla nemožnost zařazení všech dětí do evidence.
Dříve se pracovalo s myšlenkou, že ne všechny děti jsou vhodné pro náhradní rodinnou péči.
Z toho důvodu neměly některé děti možnost se do evidence dostat a získat tak rodinu. Vše
se změnilo novelou zákona č. 359/1999 o sociálně-právní ochraně dětí z roku 2013, kdy
vznikl nekompromisní nárok pro zařazení do evidence všech dětí žijící mimo rodinu
(Pazlarová, 2016).
Mnoho potencionálních pěstounů přichází na začátku s představou, že jsou už jen krůček
k získání dítěte. Avšak skutečnost bývá jiná. Na některé žadatele je tato doba dlouhá
a nemusí mít vždy pozitivní dopad, jak na celý pohled na průběh, ale i samotné pracovníky.
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S tímto faktorem se však musí počítat, brát delší čas jako možnou příležitost k získání více
informací a utvrzení pro tuto profesi (Pazlarová, 2016). Dle Zezulové bohužel žadatele jen
samotná příprava nepřichystá na konkrétní dítě, které získají a také na jakýsi boj
s byrokracií. Je třeba se vzdělávat jak samotnou literaturou týkající se problematiky dětí,
ale také pokud je možnost, setkávat se i s jinými rodinami, které jsou již delší dobu v NRP.
Dále pak doporučuje vyhledat si základní potřebné zákony a vyhlášky, které ulehčí veškerou
práci a shromažďovat získané kontakty na organizace, jenž napomáhají k lepšímu
fungování péče (Zezulová, 2012).
Může také nastat situace, kdy žadatelé nejsou zařazeni do evidence osob vhodných stát
se pěstounem. Důvody mohou být různé a mohou se objevit v kterékoliv části procesu
zprostředkování.

O

mnoho

z nich

jsme

si

již

pověděli

v části

týkající

se

procesu zprostředkování, zkráceně se tak může jednat např. o špatné životní podmínky
žadatelů, a negativní výsledky zdravotních či psychologických testů. Zájemci však mají
právo podat odvolání vůči nezařazení, které podávají u příslušného krajského úřadu
(Pazlarová,2016).
2.8.2 Extrémní snahy pěstounů pomoci dítěti
U potencionálních zájemců často nebývá motivací pouze jen touha mít dítě, ale i mnohé
jiné, jako jsou: získat sourozence pro své vlastní dítě nebo “vyplnit” místo po úmrtí dítěte
v rodině. Oproti adopci má pěstounská péče obvykle ještě více nesobecké důvody,
ze kterých mohou vznikat v prvé řadě hlavně pozitiva, avšak i skrytější negativa. S tímto
vším se můžeme u pěstounů setkat s tzv. „mesiášským komplexem“, kdy nadhodnotí vlastní
síly a snaží se na úkor jak sebe, tak vlastní rodiny zachránit co nejvíce dětí (Škoviera, 2007;
Zezulová, 2012).
Dalším možným extrémem bývá případné vyčerpání organismu spojené se syndromem
vyhoření. Vyskytuje se zde velká míra zodpovědnosti za výchovu svěřeného dítěte,
také mnohé jiné nebezpečné faktory jako stres vznikající z negativních projevů dítěte
anebo daného okolí jako reakci na chování dítěte (Klimeš, 2013; Zezulová, 2012).
Je důležité, aby si samotní pěstouni uvědomili, že se jich daný problém týká a začali ho
adekvátně řešit. Pokud tak neučiní, hrozí, že se přes všechny snahy pěstoun setká
s neúspěchem a vyskytne zde velké riziko odvržení dítěte (Zezulová, 2012).
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Krom již zmíněných problematik se mohou objevit i další úskalí, se kterými se pěstouni
mohou a nejspíše i budou setkávat. Jedná se především o jejich vztah a pohled
na biologické rodiče přijatého dítěte, které nemusí být vždy kladné. Dále se mohou
vyskytnout různé fyzické deprivace, citové újmy či všemožné handicapy, se kterými bude
dítě do nové rodiny přicházet. Velmi zajímavá je i otázka profesionální pěstounské péče,
která zde bude také více přiblížena.
2.8.3 Pohled pěstouna na biologickou rodinu dítěte
S velkým úskalím, se kterým se bude muset pěstoun vyrovnat je přítomnost biologické
rodiny a jeho názor na ni samotnou. Ne vždy bude dítě přicházet z „ideálního“ zázemí,
a proto si i pěstouni mohou udělat obrázek o jeho rodině. Bubleová uvedla zajímavou
otázku: „Lze si vážit rodičů, kteří svým způsobem života dítěti ublížili?“. Na toto je velmi
těžké odpovědět, ale je potřeba se zamyslet nad tím, jak by asi dítě mohlo vyrůstat v dobrého
člověka, když mu bude okolí stále opakovat negativní chování jeho vlastních rodičů. Je proto
třeba mluvit o nich s dítětem s úctou a nikterak je neobviňovat (Bubleová et al., 2011).
2.8.4 Fyzické újmy a deprivace dítěte
Vzniklé fyzické újmy a

deprivace bývají častou součástí dítěte, které přichází

do pěstounských rodin. Obvykle se jedná o děti útlého věku do tří let, kdy se jedinci
projevují opožděním psychomotorického vývoje. Často se můžeme setkat s nápadnou
povrchností, rozmrzelou náladou, nerozlišeností citových projevů či nedětsky vážným
výrazem (Archer, 2001; Koluchová, Matěječek et al., 2002).
U dětí, které přicházejí z ústavní výchovy je ve většině případech i patrná jistá porucha
komunikace a

nefungující tzv. „efekt odvrácené tváře“. Ten bývá u

láskyplně

vychovávajících dětí charakterizován zoufalstvím a nešťastností dítěte ve chvíli, kdy se od
něj matka odvrátí. Pokud se však pěstoun odvrátí od dítěte, které bylo v dětském domově,
velmi často dítě necítí, že je něco špatně a netrpí strachem z opuštění. Je tomu naopak, dítě
vnímá spíše úlevu, kdy oční kontakt znamená nebezpečí a přitulení úplně jiné pojetí vztahu
(Zezulová, 2016). Nereagují jako děti ve funkční rodině, často si drásají kůži až do krve,
škubou vlasy, pláčou ze spaní nebo si schovávají jídlo. Je evidentní, že u těchto dětí je
obrovská absence klasického dětství a vše toto je bude provázet životem. Veškeré zmíněné
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projevy lze dohromady nazvat deprivací a každé dítě má rozličnou formu (Bowlby, 2010;
Langmeier, Matěječek, 2011).
2.8.5 Děti se speciálními potřebami
V daném termínu se skrývá mnoho proměnných a dalo by se říct, že každé dítě vyrůstající
v náhradní rodinné péči má určité „specifické“ potřeby vyplívající z jejich neopětovaných
potřeb v době raného dětství, ale i z doby těhotenství. Převážně se jedná o děti, které poté
v mnoha případech trpí určitým zdravotním, mentálním anebo dokonce kombinovaným
handicapem (Institut projektového řízení a. s., 2017b; Zezulová, 2012).
Nadmíru četnou složkou je dozajista prvně zmíněné zdravotní postižený dětí. Zde mají
pěstouni na rozdíl od biologických rodičů zdravotně postižených dětí „výhodu“, protože se
mohou na příchod takového dítěte připravit, ale hlavně se samy pro tuto cestu rozhodnout.
Ve většině případů se jedná převážně o chybějící končetiny neboli fokomelie, o různé
rozštěpové vady obličeje a páteřního kanálu nebo smyslové postižení (Zezulová, 2012).
U takovýchto dětí je potřeba velmi propracované přípravy budoucích pěstounů zaměřené
na daný zvolený typ postižení a s tím spojené praktické, pravdivé informace a případné
vývojové odchylky, které mohou v určitých případech nastat (Dvořáčková, 2017;
Kovařík et al., 2004).
Nesmíme opomenout ani na mentální postižení, které Vágnerová (2011, s. 39) definuje jako:
„neschopnost dosáhnout odpovídajícího stupně intelektového vývoje (méně než 70 %
normy), přestože dítě bylo obvyklým způsobem vzděláváno a vychováváno“. Zde je opět
potřeba (podobně jako u fyzického handicapu), aby pěstouni měli dostatek informací
o mentálním postižení a věděli, jak s ním dále efektivně pracovat (Vágnerová, 2011).
Příkladem může být často zmiňovaná mentální retardace. Existují však také kombinované
vady jak tělesné, tak psychické povahy jako jsou např. Downův syndrom či dětská mozková
obrna (DMO), (Zezulová, 2012).
2.8.6 Dítě jiného etnika
Pokud se pěstoun rozhodne získat do péče dítě jiného etnika, měl by si dobře promyslet, zda
je schopen toto dítě přijmout takové jaké je, bez jakékoliv představy a obav, že vše
automaticky špatně skončí. Nejčastějším odlišným etnikem, které se vyskytuje v ústavní
péči v České republice bývá romská populace, která i jako ostatní děti potřebují najít svůj
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domov (Institut projektového řízení a. s., 2017; Zezulová, 2012). Mezi nejběžnější
argumenty většiny pěstounů proti přijmutí romského dítěte bývá, to, že jim je jich velmi líto,
ale domů by si je báli přivést kvůli jejich naturelu anebo, že by se u malého dítěte ještě
nebáli, ale strachují se období puberty (Nadační fond J&T, 2015; Zezulová, 2012).
Avšak sama Zezulová uvádí, že jejich přijaté poloromské děti jsou o mnoho méně výchovně
náročné než, mnohdy pěstouny upřednostňován ideál malé, inteligentní blond holčičky.
Určitou alternativou by v tomto ohledu mohlo být zvýšení počtu romských pěstounských
rodin, které samy uvádějí, že jen oni jim mohou nejlépe rozumět (Zezulová, 2012).
2.8.7 Terapeutická a profesionální pěstounská péče
Poslední dobou žel bohu klesá počet žadatelů o náhradní rodinnou péči týkajících se skupin
dětí se zdravotně a sociálně znevýhodněnými faktory. Z toho důvodu se stále hledají nové
formy náhradní rodinné péče, které by pomohly tento stav zlepšit a pomoct tak daným
dětem.

V samostatné

kapitole

v knize

Osvojení

a

pěstounská

péče

(Koluchová, Matěječek et al., 2002) Bubleová uvádí, že podle jejího názoru se velká naděje
ukrývá v budoucnosti terapeutické a profesionální pěstounské péči, jenž ve vyspělých
zemích funguje

již delší

dobu

a

lze ji

aplikovat

i

na českou

populaci

(Koluchová, Matěječek et al., 2002).
Nejdůležitějším smyslem profesionální pěstounské péče je přijímání dětí, které mají
aktuálně potřebu zvláštní péče, kdy by na krátkodobé či dlouhodobé určité období jezdily na
terapeutické pobyty (zde by se získávala psychosociální prognóza, a i zdravotní diagnóza
dítěte). V ideálním případě, by se poté dítě navrátilo do původní rodiny za předpokladu
kontinuální a velmi citlivé práci s ním a s danou rodinou. V negativním případě by se
posléze dítěti vyhledala vhodně proškolená náhradní rodina (Bubleová et al., 2002).

2.9 Aktuální situace dlouhodobé pěstounské péče
K doplnění veškerých již zmíněných informací týkající se pěstounské péče je dozajista
potřebné se více seznámit s její aktuální situací. Uvedeme si počty oficiálních pěstounů
vyskytujících se v pěstounské péči a naproti tomu i dětí, pro které jsou pěstouni pro přechod
z ústavní péče do PP zásadní. S tímto vším přichází na řadu i přiblížení finanční podpory,
na kterou mají jak pěstouni, tak i děti dle zákona nárok.
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2.9.1 Statistiky a výzkumy náhradní rodinné péče
Z „aktuálního“ pohledu by se dalo říct, že počet dětí v ústavních zařízení klesá, avšak stále
velmi pomalu. Roku 2012 bylo takových to dětí více jak 10 000, statistiky ke dni 31.12. 2017
vykazují pokles blížící se 8000 dětí. Nezletilých vyskytující se v náhradní rodinné péči
v roce 2017 se tak pohyboval kolem 19 262 a oproti roku 2012 se jejich počet zvýšil
nejméně o 3 000 (Nadační fond J&T, 2018).
V roce 2016 se nacházelo 10 922 dětí v péči pěstounské (z toho 318 s určitým zdravotním
postižením). Počet samotných pěstounů za stejný rok dosahoval přibližně hodnoty 11 075,
kdy 72,3 % tvořila skupina příbuzenských pěstounů (8 009). Zbylých 27,7 % pěstounů
tvořili osoby cizí. Počet úspěšných žádostí a nově vytvořených pěstounů představovalo
zhruba 488. Pro zajímavost si můžeme uvést počet přechodných pěstounů, kterých bylo ke
dni 31.12. 2016 evidováno 799, avšak jen 67,5 % jich bylo opravdu využíváno k pěstounské
péči na přechodnou dobu (Vodičková, 2017).
Díky těmto statistickým údajům můžeme shledávat, že se aktuální situace ohledně
pěstounské péče pomalu ale jistě lepší a děti v ústavní péči mají o to větší možnost se dostat
do vhodných rodin. Avšak jen statistiky nestačí a je potřeba se nynějších pěstounů, a i dětí
ptát, jak lze daná skutečnost ještě více zlepšit, aby pěstounská péče dosahovala adekvátní
úrovně.
Aktuálně se i na našem území začínají čím dál tím více uskutečňovat výzkumy týkající se
problematiky pěstounské péče. Jako příklad si můžeme uvést Výzkum praxe náhradní
rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto praxí od kolektivu autorů,
včetně Věduny Bubleové, která nám již z názvu vypovídá o zjištění aktuální situace týkající
se NRP jak z pohledu celkové české populace, tak i pěstounů a dětí v pěstounské péči. Zde
bylo cílem zjistit potřeby a také zkušenosti všech aktérů v rodinách, ale také i sociálních
pracovníků, jak ve státním sektoru, ale také i v neziskových organizacích, které také hrají
důležitou roli (Bubleová, 2014). I přesto, že takovýchto výzkumů postupem času přibývá,
není jich tolik, kolik by bylo nejspíše potřeba. Podle mého názoru se jedná o jednu
z možných a funkčních variant, jak zjistit potřebné informace od pěstounů a do budoucna
docílit lepší výkonosti v této oblasti. Z toho důvodu jsem cítila potřebu daný výzkum zmínit
i zde.
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Všechny tyto aktuální informace je vhodné doplnit i finanční stránkou pěstounské péče.
Ze zákona mají jak děti v péči, tak samotní pěstouni právo na finanční podporu, o které se
dále více zmíníme.
2.9.2 Finanční podpora
Tak jako pěstounská péče na přechodnou dobu, jsou i dlouhodobí pěstouni finančně
podporováni státem. Nově je právní úprava dávek vyjmuta z dřívějšího zákona
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře a umístěna v zákoně č. 359/1999 Sb.,
o sociálně-právní ochraně dětí. Těmito dávkami rozumíme: příspěvek při převzetí dítěte
a příspěvek na úhradu jeho potřeb, dále pak odměnu pěstouna a příspěvek týkající se
ukončení PP. Může nastat možnost nároku na příspěvek týkající se nákupu osobního
vozidla, avšak ten nastává jen u pěstounů, kteří mají v pěstounské péči 3 a více dětí
(Bubleová, 2014; Zákon č. 359/1999 Sb).
a. Příspěvek na převzetí dítěte
Na takový to jednorázový příspěvek má nárok osoba pečující, která se oficiálně ujmula dítěte
a stala se jeho/ jejím pěstounem. Výše týkající se této odměny je spojeno s věkem přijatého
dítěte. Například u dítěte do věku 6 let odměna činí 8 000 Kč, ve věkově vyšších kategoriích
je částka příspěvku jen „nepatrně“ vyšší (Bubleová, 2018).
b. Příspěvek na úhradu potřeb
Dítě v pěstounské péči má právo na příspěvek týkající se uhrazení jeho potřeb do věku
18 let. Může jej však získávat i nadále, leč pouze do věku 26 let a jen v případě, pokud
zůstane nezajištěné a v pěstounské domácnosti jeho bývalých pěstounů. Zde je opět výše
závislá na věku dítěte, kdy se rozmezí příspěvku dosahuje od 4 950 Kč měsíčně pro děti do
věku 6 let, do 7260 Kč ve věkové kategorii od 18-26 let. (Bubleová, 2018;
Zákon č. 359/1999 Sb.).
c. Odměna pěstouna a příspěvek při ukončení pěstounské péče
Bubleová uvádí, že tuto odměnu můžeme brát jako určitou formu díků pěstounům, kteří se
péče o dítě zhostili. Jedná se tedy o oficiální příjem a odečítá se z ní záloha na daň, sociální
i zdravotní pojištění. Pokud jsou uvedeni oba manželé jako pěstouni, je tato odměna
připsána jen jednomu z nich. Zde je oproti již zmíněných příspěvků, výše platu závislá ne na
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věku dítěte, ale jejich počtu v pěstounské péči. Například, je-li pečováno pouze jen o jedno
dítě, příspěvek činí 12 000 Kč za měsíc. Pokud je v péči dětí 6, odměna činí 48 000 Kč za
měsíc (Bubleová, 2018).
Avšak nesmíme opomenout ani na příbuzné v roli pěstounů, kdy je nárok na odměnu jen
v určitých případech, které jsou poté individuálně řešeny. Nejčastěji se jedná o důvody
spojené se zdravotním handicapem dítěte nebo majetkovými a sociálními poměry
(Bubleová, 2018).
Jednorázový příspěvek dětí v pěstounské péči, jenž dovršily věku zletilosti a u nichž
dochází k ukončení nároku na úhradu potřeb je tzv. příspěvek na ukončení pěstounské péče.
Ten bývá vystaven v hodnotě 25 000 Kč (Zákon č. 359/1999 Sb.).
d. Příspěvek na zakoupení motorového vozidla
Jak již bylo zmíněno, nárok na takovýto příspěvek má pěstoun jen tehdy, pokud se aktuálně
stará o 3 a více dětí a z důvodu zajištění koupě nového motorového vozidla
nebo úplnou renovaci nynějšího, jenž ovšem nebude použito pro činnost k vydělání peněz.
Příspěvek, který bude věnován k zakoupení vozidla bude činit 70% kupní částky
a v případě opravy tak nejvýše 100 000 Kč. Avšak daný součet obou příspěvků nesmí
během 10 let překročit 200 000 Kč (Bubleová, 2014).
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B. PRAKTICKÁ ČÁST
3

Výzkum

Nyní se dostáváme k praktické části této práce, kde si nejprve uvedeme hlavní výzkumný
problém práce, podle něhož byly zvoleny metodologické postupy se záměrem zodpovědět
hlavní cíl této práce spolu s cíli dílčími a významem výzkumu. Posléze je více přiblížen
zkoumaný vzorek respondentů včetně základní charakteristiky daného průběhu rozhovorů.
Největší část práce pak tvoří výsledky a interpretace získaných dat z rozhovorů s těmi to
pěstouny, vzájemné porovnání všech odpovědí, stručné shrnutí všech rozhovorů a celkově
této práce.

3.1 Výzkumný problém
Jak již bylo zmíněno v teoretické části této práce, náhradní rodinná péče má vždy přednost
před výchovou ústavní, a to dle platného zákona č. 359/ 1999 Sb., o sociálně-právní ochraně
dětí (Zákon č. 359/1999 Sb.). Z toho důvodu zde byla snaha shromáždit důležité informace
ohledně náhradní rodinné péče se zaměřením na problematiku týkající se dlouhodobé
pěstounské péče. I přesto, že se aktuálně vyskytuje již poměrně velké množství publikací
a celkově je větší veřejné povědomí týkající se NRP, stále není dle mého názoru dostatek
výzkumů, kde by byly popsány aktuální zkušenosti ze strany pěstounů vyskytující se právě
v dlouhodobém typu pěstounské péče.
K zisku těchto informací nám nejlépe mohou pomoci samotní dlouhodobí pěstouni, kteří
jsou důležitou a nezbytnou součástí dané formy náhradní rodinné péče a mohou nám tak
předat cenné poznatky a dojmy z jejich aktuálního pěstounství.

3.2 Hlavní cíl, dílčí cíle a význam výzkumu
Hlavní cíl tohoto výzkumu a celkově mé bakalářské práce bylo shromáždit aktuální
informace týkající se celého procesu dlouhodobé pěstounské péče, a to z pohledu aktérů
dlouhodobé pěstounské péče, respektive samotných pěstounů.
Dále jsem si stanovila několik dílčích cílů. Ty se konkrétně zaměřují na zjištění specifik
procesu zapojení do pěstounské péče, preference pěstounů ohledně příchozích dětí, motivace
těchto respondentů k zapojení do tohoto typu náhradní rodinné péče. Současně je dalším
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dílčím cílem zmapovat subjektivní názory pěstounů nejen na dlouhodobý typ PP, ale také
i na přechodnou formu pěstounství, včetně individuálních zkušeností s výchovou „cizího“
dítěte a případných problémů, se kterými se pěstouni v průběhu péče potácí. Respondentům
zde bylo dále umožněno podělit se také o určité sdělení potencionálním pěstounům či okolí
o dlouhodobé formě pěstounství.
Samotný výzkum může pomoci k lepší orientaci v problematice dlouhodobé pěstounské
péče a k zjištění míry funkčnosti tohoto institutu. Výsledky tak mohou přiblížit důležitost
celého pěstounství, včetně reálných zkušeností těchto pěstounů, které mohou obsahovat
jak pozitivní, tak i negativní zážitky v průběhu celého zapojení do PP.

3.3 Použité metody a průběh rozhovoru
K získání potřebných dat byla zvolena metoda kvantitativního strukturovaného rozhovoru,
tedy předem vytvořeného seznamu otázek zaměřující se svým obsahem k dosažení cíle
praktické části. Tato metoda byla v daném případě vybrána z důvodu efektivnějšího zisku
informací, a i přijatelnějšího a osobitějšího kontaktu se zkoumaným vzorkem respondentů.
Rozhovor se skládal z 25 otázek, z nichž některé byly v případě potřeby dále rozvedeny
o doplňující podotázky, pomáhající respondentovi lépe se orientovat a pochopit hlavní
podstatu položených otázek.
Všechny tyto otázky byly vytvořeny tak, aby byl zajištěn vhodný zisk informací vedoucí
k naplnění hlavního cíle, a i cílů dílčích. Bylo zde zjišťováno krom základních informací
jakož jsou věk, pohlaví, rodinný vztah či zaměstnání i věk dítěte v pěstounské péči včetně
preference pěstounů ohledně vzhledu a věku tohoto dítěte. Také je doplněn věk biologických
dětí (pokud se v rodině nachází). Dále pak motivace tázaných pěstounů k jejich zapojení do
pěstounské péče, z jakých zdrojů se o této formě náhradní rodinné péče dozvěděli
a posléze jejich celkový popis procesu zapojení včetně reakce rodinných příslušníků a okolí.
Současně byli pěstouni tázaní na jejich pohled týkající se dlouhodobé formy pěstounství,
ale i přechodného typu, počínaje i zkušenosti se spolupracujícími podporujícími
organizacemi a jejich nabízenými programy. V neposlední řadě bylo zjišťováno, zdali
a případně jakým způsobem probíhají kontakty dítěte s biologickou rodinou, eventuálně
snaha pěstounů zapojit se do adopčního řízení a jejich poselství potencionálním pěstounům
a okolí ohledně dlouhodobé formy pěstounské péče či celkově náhradní rodinné péče.
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3.4 Popis zkoumaného vzorku
Hlavní podstatou této práce je popsat aktuální dlouhodobou pěstounskou péči v České
republice z pohledu osob, které ji vykonávají. Z toho důvodu byly pro zjištění potřebných
výsledků vyhledáváni pěstouni, kteří se pěstounské péče účastní na území tohoto státu.
Zkoumaný vzorek respondentů tvořilo 7 dlouhodobých pěstounů ve věku od 40 let do 68
let, z nich 4 tvořili 2 páry ve svazku manželském, dále 2 rozvedené pěstounky bez partnerů
a 1 zastupovala paní v příbuzenské pěstounské péči. Takovýto výběr pěstounů byl záměrný,
aby byly zjištěny důležité a potřebné informace nejen z „klasických“ pěstounských rodin,
kde jsou oba rodiče pěstouni, ale i z těch, kde hlavní výchovnou roli zastupuje jen jeden
pěstoun, v našem případě se vždy jednalo o ženu. Zajímavým faktorem je zde osoba
fungující v příbuzenské pěstounské péči, která může doplnit získané informace od ostatních
pěstounů a podat tak jiný pohled na celou problematiku.

3.5 Výsledky rozhovorů
Tato část práce se zabývá výsledky a analýzou získaných informací, jež byly shromážděny
pomocí strukturovaného rozhovoru. Určité úseky otázek budou dále spojeny do společných
částí, a to z důvodu lepší a ucelenější přehlednosti.
Získané rozhovory byly uskutečňovány v časovém období od února 2019 a ukončeny
v květnu téhož roku. Po souhlasu respondentů se rozhovory nahrávaly pomocí nahrávacího
zařízení, respektive diktafonu. Dále bylo s respondenty dohodnuto, že pravá jména budou
nahrazena pouze počátečním písmenem (např: Paní K., Pán L. atd.). Délka rozhovorů se
pohybovala v průměru mezi 20-35 minutami, kdy nejkratší rozhovor trval 17,5 minut
a nejdelší 45 minut. Po nahrávání byly všechny rozhovory doslovně přepsány a tyto vzniklé
materiály tak vytvořily podklad pro další zpracování. Pro doplnění a získání lepší představy
týkající se odpovědí respondentů, budou použity přímé citace z vytvořeného rozhovoru
a také případné tematické grafy. Všechny doslovně přepsané rozhovory lze nalézt v příloze
této práce.
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a.

Základní informace o respondentech

Jak již bylo zmíněno v části 3.4 Popis zkoumaného vzorku, těchto rozhovorů se zúčastnilo
7 respondentů, z nichž pouze dva zástupci tvořili muži ve věku 40 let a 43 let. Zbytek
vzorku tedy zastupovaly ženy ve věkové kategorii od 46 let do 68 let.
V oblasti partnerských vztahů se zde nacházely dva manželské páry, jež do pěstounské péče
přicházely společně. Dále dvě pěstounky zastupující skupinu osob, které vychovávají děti
v pěstounské péči bez partnerů. Posledním respondentem se zde vyskytujícím je nejstarší
zástupkyně pěstounské péče, která spolu s manželem vychová v příbuzenské pěstounské
péči svou vnučku.
Otázka týkající se pracovního zaměření respondentů byla spíše informativní a sloužila
především k zjištění dosaženého vzdělání, popřípadě zaměření aktuálního pracovního
poměru. Pro zajímavost se mezi zjištěnými oblastmi povolání vyskytoval například policista,
poštovní doručovatelka, diplomatka, svářeč či matky na mateřské dovolené.
b.

Věk dítěte v pěstounské péči a biologických dětí pěstounů

Mezi počátečně umístěnými otázkami v rozhovoru, hned po základních informacích,
se nacházely dotazy týkající se věku přicházejícího dítěte do pěstounské péče a s touto
informací spojenou preferencí pěstounů na požadovaný věk. Popřípadě byl doplněn i věk
biologických dětí, pokud se v rodině nacházely.

Věk přicházejícího dítěte do pěstounské péče
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Věk dětí

Graf č. 1: Věk přicházejícího dítěte do pěstounské péče (vytvořeno autorkou práce na
základě získaných dat z rozhovorů)
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Z výše uvedeného grafu (Graf č. 1) můžeme vyčíst, že věk dětí příchozích do pěstounské
péče našich předem vybraných pěstounů se mnohdy lišil. V našem případě se nejvyšší
procento dětí nachází ve věkovém rozmezí mezi druhým až třetím rokem života, kdy tento
věk zastupovalo 5 dětí. Další dvě kategorie se týkaly věku od čtyř do šesti let a dále pak
vyšší jak šest let. V obou těchto skupinách se objevil shodný počet jedinců, což vždy
odpovídalo počtu dva. V kategorii do jednoho roku se do pěstounské péče v případě
zkoumaného vzorku respondentů objevilo pouze jedno dítě, které se do dané rodiny dostalo
ve věku 4,5 měsíce. Z celého tohoto úseku týkajícího se věku přicházejících dětí do
pěstounské péče by se dalo říct, že do pěstounských rodin se častěji dostávají děti ve věku
dvou až tří let. Dozajista by zde bylo možné doplnit, jakou roli sehrála i případná preference
pěstounů ohledně věku pěstounského dítěte. O této problematice si více povíme v části
f. Problematika handicapu, jiného etnika a

preference pěstounů ohledně dětí,

kdy budou více zmíněny „nároky“ pěstounů na příchozí dítě.
V mnoha případech, kdy se potencionální zájemci stávají pěstouny, jsou do této skutečnosti
zapojovány i jejich biologické děti, které jsou také důležitým faktorem objevujícím se
v rodině. Pro lepší porovnání dané problematiky byl vytvořen níže uvedený graf
(Graf č. 2), jenž je dále doplněn o potřebné informace.

Počet nezletilých a zletilých dětí
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Graf č. 2: Počet nezletilých a zletilých biologických dětí (vytvořeno autorkou práce na
základně získaných dat z rozhovorů)
V našem tázaném vzorku respondentů se vyskytovalo v pěstounských rodinách v době
přijetí do péče hned 8 biologických dětí, z nichž 2 byly v této době ještě nezletilé a 7 již
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zletilých. Věk nezletilých dětí se pohyboval v době přijetí cizího dítěte do pěstounského
dítěte od 14 let do 15 let. Oproti tomu zletilých jedinců tvořilo přibližně trojnásobek počtu
biologických dětí, kdy se hranice věku pohybovala od „čerstvě“ 18tiletých až po osoby
kolem 40. roku života, z nichž některé měly v té době již své děti a rodiny.
Abychom mohli vůbec pojednávat o věku dítěte, které do rodiny přichází a dalších
tematických okruzích pěstounské péče, musel ze začátku u samotných pěstounů vzniknout
prvotní impuls nebo určitá pohnutka stát se náhradním rodičem. O těchto motivacích si blíže
povíme v následující části práce.
c.

Motivace a důvody přijetí dítěte do pěstounské péče

Jedna z otázek, na kterou bylo odpovídáno velmi citlivě a emotivně, byla dozajista právě
tato, kdy u respondentů bylo zjišťováno, v jaké době a také z jakého důvodu se rozhodli
stát pěstouny. Mnoho odpovědí bylo podobného charakteru, kdy se větší část shodovala na
tom, že jejich biologické děti jsou již velké a chtěli tak dopřát krásný domov s rodinou
někomu, kdo ho postrádá anebo jim je líto dětí, které musejí žít v dětských domovech. Paní
V. v rozhovoru odpověděla takto: „Připadala jsem si nevyužitá a chtěla jsem nějakému
dítěti pomoct, to byl takový můj hlavní cíl.“ Dalším motivem, který se zde objevil je obsažen
v příspěvku paní J., která danou odpověď shrnula do dvou vět: „Jsem dlužna osudu za to,
že má dcera přežila svou smrt a částečně se vyléčila. Pomáhám druhým, protože osud
pomohl mé dceři.“ Pro některé bylo pěstounství prostřednictvím k dalšímu dítěti, které již
samy nemohou mít i přesto, že by velmi chtěli. Toto byl i motiv paní E., která v odpovědi
uvedla: „Bohužel už nemůžu mít děti a tohle je jedna z možností, jak toho docílit.“ Oproti
tomu můžou ke zvolení pěstounské péče přispět i rodinné problémy. Takovýto případ se
týkal Paní K., která se ujala výchovy své vlastní vnučky a celou skutečnost popsala
takto: „Bylo to už od doby, kdy se malá narodila. Přemýšleli jsme o tom s mužem dlouho,
protože z rodinných důvodů na tom nebyla výchova malé nejlépe a chtěli jsme ji dopřát
rodinný domov, a ne ji nechat dát do dětského domova, když jsme její rodina my.“ Jak
můžeme vidět, důvodů, které tázaný vzorek osob motivovalo stát se pěstoun je mnoho
a nejvíce se mezi ně řadí pomoct dětem v dětských domovech a snaha jim vytvořit lepší
domov. Podobné motivy jako u dotazovaných pěstounů se objevovaly i v odborné literatuře
a více jsme si o nich pověděli již v části 2.4. Motivace žadatelů o náhradní rodinnou péči.
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d.

Reakce rodiny a okolí na zapojení do pěstounské péče

Jakmile se zájemce o pěstounskou péči stává pěstounem, dozajista tomuto činu neunikne
povědomí blízké rodiny a okolí (již více přiblíženo v části 2.6 Rodina, blízké osoby
a biologická rodina dítěte). Z tohoto důvodu se bylo respondentů dotazováno, jak jejich
nejbližší osoby, rodina a celé okolí reagovalo na zapojení a celkově přijetí cizího dítěte.
V rodinné oblasti byl prvotní negativní faktor přítomnost mladších dětí, které nechtěly být
„zanedbávány“ a případná přítomnost nového mladšího člena se jim nezamlouvala. Tuto
skutečnost popsala paní A.: „Já už jsem se chtěla zapojit do projektu pěstounské péče už
dřív, ale reakce té malé bylo, že furt brečela, takže jsme prozatím řekli ne. Teď už jak vyrostla
a připravovala se na maturitu, tak s tím přišla sama. „Mami, já za chvilku odejdu na
vysokou a ty zůstaneš jakoby bez dětí, tak už teď můžete jít do toho“. Reakce ostatních dětí
přítomných u tázaných pěstounů byla ze začátku kladná.
V oblasti odezvy rodiny a okolí se vyskytovaly jak kladné, tak záporné reakce. Kladná
reakce se týkala např. pana R., jež se o ní zmínil takto: „V našem blízkém okolí se asi
nenašel nikdo, kdo by něco namítal a nějak víc se mu to nelíbilo. Naštěstí. Nebo nám teda
nikdo nic negativního neřekl.“ Někteří pěstouni na rovinu uvedli, že reakce ani jednoho
z těchto sociálních prvků je nezajímá. Jako příklad tohoto smýšlení si můžeme uvést
odpověď paní J.: „Rodina mne považuje za blázna od narození. A okolí neřeším.“ Někteří
pěstouni se také svěřili, že svou rodinu „postavili“ před hotovou věc a rozhodli se reagovat
na jejich chování až po tom. Pán L. do rozhovoru sdělil:“… No a rodina jakoby ta další,
to nevím, ty jsme postavili před hotovou věc a docela v pohodě všichni. Nečekaně.“ Některé
pěstouny jejich rodinný příslušníci dokonce odsoudili a přestali se s nimi kvůli pěstounství
stýkat. Takovou to reakci okolí zažila paní V., která ji popsala jako: „No děti byly v pohodě,
ale ostatní s námi nemluvili. Vůbec se jim to nelíbilo, ale malýho miluju, takže… je to výhra
pro mě.“
Z výše uvedených výpovědí můžeme vyvodit, že reakce jak rodiny, tak okolí může být
všelijaká a na každou z možností by se pěstouni měli alespoň minimálně připravit. Nemusí
se vždy jednat o kladné hodnocení a může také posléze negativně ovlivnit samotné dítě.
S tímto strachem přichází na řadu i sdělení paní K., která se v rozhovoru podělila o svoje
starosti: „U nás to asi tak hrozné nebylo, přece jenom je to naše vnučka, ale lidé si povídali
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a stále povídají. Docela se občas bojíme, aby neřekli něco nepatřičného před naší malou.
Ale naši nejbližší nás podporují.“
e.
S tímto

Proces zapojení do pěstounské péče
procesem

jsme

se

již

blíže

seznámili

v teoretické

části

této

práce

2.5 Proces zprostředkování. Avšak je potřeba jej zmínit i zde, protože každý pěstoun,
i přesto, že se jedná o podobný průběh zapojení do pěstounské péče, má odlišné zkušenosti
a vnímal skutečnost velmi subjektivně. Než si uvedeme reakce pěstounů na tuto skutečnost,
ráda bych k tomuto celku připojila i odpovědi na otázku, odkud se naši pěstouni dozvěděli
o pěstounské péči či celkově náhradní rodinné péči. Tato otázka je dle mého názoru důležitá
z důvodu zjištění povědomí o náhradní rodinné péči a dostupnosti informací o ní.
Z níže uvedeného grafu (Graf č. 3) můžeme vyčíst, že se velká část pěstounů shodla na tom,
že největším zdrojem informací pro ně byla televize a internet prostřednictvím různých
článků a dokumentů. Pán L. odpověděl tímto stylem:“… V okolí si myslím, že nic takového
určitě nebylo. Nebo jsme o tom nevěděli. Spíš teda někde jako internet, televize nebo tak.“
Oproti tomu zkušenost paní V. byla odlišná a o pěstounství se jako jediná dozvěděla skrze
jiného pěstouna: „Vlastně od jedné paní, ta měla v pěstounské péči synovce. Z internetu
nebo novin nic, ale když jsem to slyšela od ní, tak jsem si řekla, že jsem vlastně sama a šla
bych do toho taky.“

Zdroje informací o pěstounské péči
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Graf č. 3: Zdroje informací o pěstounské péči (vytvořeno autorkou práce na základě
získaných dat z rozhovorů)
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Ve výše vytvořeném grafu (Graf č. 3) se vyskytují i zdroje, které jsou shrnuty pod pojem
„Jiné“. V tomto termínu se skrývají různé zdroje informací jako jsou například orgán
sociálně-právní ochrany dětí, který v našem případě příbuzenského pěstounství nabídl tuto
možnost nebo také profesní zaměření, jakož tomu bylo například u paní J., která jako svůj
zdroj informací uvedla: „V cizině jsem navštěvovala dětské domovy, a pomáhala
v charitách.“ V dnešní pokročilé době existuje již větší množství věrohodných zdrojů
o pěstounské péči, včetně již zmíněných. Jak však můžeme vidět, každý pěstoun má jiné
možnosti zisku informací a některé alternativy jsou pro vybraného pěstouna přijatelnější.
Nyní přistoupíme ke skupině otázek týkajících se procesu zprostředkování a tím celkovým
pohledem na formální stránku vzniku pěstounství. Nejprve se bylo respondentů dotazováno,
jak probíhaly jejich prvotní kroky k tomu, aby se stali pěstouny. Všichni respondenti
odpovídali velmi obdobně, kdy se ze začátku přicházeli zeptat na důležité informace na
příslušný úřad s rozšířenou působností a byli tak nasměrováni na oddělení sociálně-právní
ochrany dětí. Paní A. uvedla svou zkušenost tímto výrokem: „Úplný začátek probíhá tak, že
přijdete na městský úřad na sociálku, najdete si to správné oddělení, tam je péče o dítě atd.
Zašla jsem se zeptat, kde se mě hezky ujaly dvě paní a daly mi dvě brožurky, zapsaly si číslo
a řekly mi, abych si to pročetla, prostudovala, dala v hlavě vše dohromady, zdali do toho
vážně chceme jít a pak se nám ozvěte, sepíšeme žádost do Plzně. No a pak se to rozběhlo.“
Někteří jedinci přicházeli s jasnou vidinou, že se chtějí stát dlouhodobými pěstouny a o jiné
formě neuvažovali. V dotazovaném vzorku respondentů se však objevil i manželský pár,
který přicházel se snahou cizí dítě rovnou adoptovat. Takto celé dění popsal jeden ze
zmíněného

páru,

pan

R.:

„Šli

jsme

se

nejdřív

rovnou

zeptat

na

adopci,

tu jsme chtěli od začátku. Dlouhodobou pěstounskou péči jsme nijak moc nebrali v potaz
a řekli nám o ní až na úřadě na OSPODu.“ Počáteční spolupráce se sociálními pracovníky
na příslušném oddělení byla podle slov tázané skupiny pěstounů vždy pozitivní a chtěli
přistoupit k další části procesu zprostředkování.
Nadcházející oblastí, na kterou se bylo v rozhovoru také zaměřováno, byla tématika prvních
schůzek a školení, kterými si zájemci o pěstounskou péči, respektive všichni žadatelé
o náhradní rodinnou péči musí projít. Pěstouni uváděli, že se velmi často školení konala
kolektivní formou a setkávali se tak i s jinými žadateli. Velmi se mi zalíbila odpověď paní
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A., která tato školení popsala: „… seznámili jsme se dál s dalšími rodinami, které do toho
šly. Každý z nás měl jiné přesvědčení a různý pohled na to, ale každý s tím, že to dítě bude
mít rodinu. Byli tam různí lidé různého věku, někdo chtěl jedno dítě, jiný dva a více, bylo to
hezký a docela nás to těšilo, že nejsme jediný, kdo do toho chce jít a nejvíc mě těšilo, že tam
byli i starší lidé.“ Ostatní dotazovaní pěstouni jejich zkušenosti ze školení často shrnovali
do kratších vět, kdy popisovali, že se v průběhu školení dozvídali potřebné informace
a mohli se tak rozhodnout v pokračování nebo celý proces ukončit.
V průběhu školení je velmi pravděpodobné, že se mezi pověřenými osobami (sociální
pracovníci), které dané školení vedou, objeví i odborní psychologové, kteří získávají
potřebná data ohledně zájemců. Z toho důvodu se v rozhovoru vyskytovala otázka i na
spolupráci právě s psychology. Pán L. popsal spolupráci s těmito odborníky uvedeným
stylem: „Pohovor s psychologem bylo vlastně celý to prvotní školení. Všichni psychologové,
ty, co nás tam zaučovali a pozorovali, jak se tam všichni chováme a ty pohovory jako takový
tam vyloženě nebyli. Že bychom seděli s psychologem a něco se nás ptal, to bylo spíš
formou, že nás pozorovali, jak se potýkáme při tom školení s nějakýma těma úkolama, co
nám dávali v tom kolektivu, jak se chováme, jaký máme názory, když se na něco ptali.“ Dále
pěstouni zmiňovali, že se jich psychologové vyptávali na partnerské vztahy a celkové
rodinné zázemí. Dle paní E. testování probíhalo takto: „… testování, kdy se nás vyptávali na
rodinu, na naše vztahy, proč se chceme stát pěstounem atd. Pak nám i dávali různá cvičení
a témata na debaty, kdy nás prostě testovali.“ Dané psychologické posuzování žadatelů je
nezbytnou součástí celého procesu a bylo tak potřeba, aby si všichni pěstouni tímto úsekem
prošli.
Další otázkou, která se týkala spolupráce s psychologem, byla také ta, zda se tohoto testování
zúčastnili někteří rodinný příslušníci. Značná část respondentů uvedla, že se žádný člen
rodiny testování neúčastnil, jiný se zmínili (pouze 2 respondenti), že se s psychologem sešlo
krom jich samotných, také jejich biologické dítě. Takovýto případ v rozhovoru zmínil
pán L. a popsal jej následovně: „Na pohovoru s psychologem a s tou správou v Plzni
s námi byla akorát mladší dcera. Jí se ptali, jak na tom je, jestli s tím souhlasí vůbec a ta
dál. A jelikož dcera je rozumná, tak to bylo vše v pořádku. Nikdo jiný z rodiny testovaný
nebyl, jenom dcera. Musí se testovat jen ti, kteří žijou v té domácnosti.“
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Jako biologické dítě v pěstounské rodině jsem si také prošla obdobným pohovorem
s psycholožkou, který se skládal z prvotní komunikace ohledně celého pocitu týkající se
zapojení do pěstounské péče, také rodinné atmosféry a našich příbuzenských vztahů. Další
úsek tvořilo několik psychologických testů včetně tzv. Baum testu (kresby stromu), různé
doplňovací testy a v neposlední řadě obrázkové testy, které jsem vyplňovala ve speciálním
programu na počítači. Celé testování pro mě, tehdy skoro dospělé, ale stále ještě nezletilé
dítě, bylo zvláštním milníkem. Pokud zde mohu říct svůj subjektivní pocit z celé návštěvy,
i přesto, že jsem měla strach a bála se, že by kvůli mně rodiče nemuseli z nějakého důvodu
dítě získat, spolupráce s paní psycholožkou byla velmi přátelská a moje počáteční obavy
byly po chvíli z velké části pryč. Myslím, že by se takovýchto setkání měly účastnit všechny
biologické děti (samozřejmě celou schůzku upravit dle věku dítěte), protože jsou také
součástí dění domácnosti a budou příchozí dítě ovlivňovat jako ono je.
Náplní poslední otázky týkající se procesu zprostředkování byla snaha zjistit, jak probíhala
úplně první návštěva dítěte, u něhož byli pěstouni vybráni jako vhodní náhradní rodiče.
Pro některé pěstouny probíhalo první seznámení přímo v dětských domovech jako tomu bylo
např. u paní J. Jiní pěstouni se na příchozí dítě přijeli podívat k přechodným pěstounům,
kteří dítě do té doby opatrovali. Takto na první setkání zavzpomínala paní A.: „… Úplně
první setkání probíhalo doma u přechodných pěstounů, takže to bylo takové lepší. Hráli
jsme si a měli jsme z toho dobrý pocit. A hlavně když jsme se k sobě přitulili, tak jsem
cítila jeho vůni a přišlo mi, že mi voní jako moje vlastní dítě. Když jsem ho převlékala,
zjistila jsem, že má tři znaménka na stejných místech jako mám já. Myslím, že to byl osud.“
Paní V. se také přijela podívat na dítě ke krátkodobé pěstounce a celou skutečnost popsala
následovně: „Joo, byl v pohodě, přišel, dostal plyšáka a banán. Všechny nás tam sice
ignoroval, ale začal si hrát s hračkami. Ona paní pěstounka ho připravila docela dobře.
Vlastně od dvou měsíců byl v přechodné péči a pak jsme si ho vzali my. Nemůžu si stěžovat,
jak byl připravený.“ Většina pěstounů prvotní setkání popisuje velmi kladně a spolupráce
s přechodnými pěstouni rovněž pozitivně.
Jak bylo již v této práci několikrát zmíněno, proces zprostředkování je nedílnou součástí
vzniku nových pěstounů, bez něhož by nebylo možné vybrat vhodné pěstouny pro dané dítě.
Abychom však nezapomněli, mezi respondenty se objevil určitý pěstoun, který se daného
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procesu účastnit nemusel. Byla to právě příbuzenská pěstounka, která se dle zákona nemusí
účastnit procesu zprostředkování a patří tak mezi nezprostředkovanou formu pěstounské
péče. V rozhovoru se o této skutečnosti zmínila takto: „Tímto vším jsme si nemuseli
procházet, jediný, kdo se se mnou zapojil do péče je můj manžel, takže dědeček malé. Vnučku
jsme znali od narození, takže seznámení taky nebylo nijak psychicky náročný. Spolupráce
s OSPODem mi přišla v pořádku, snažili se vypomoct, ale samy občas nevěděli,
kam s jakým papírem.“
f.

Problematika handicapu, jiného etnika a preference pěstounů ohledně dětí

Každý člověk v určité sociální interakci s jiným neznámým jedincem (např. první schůzka
s potencionálním partnerem), má ve své hlavě jisté preference, jak by dotyčná osoba mohla
či měla vypadat a také chovat. Dle mého názoru je to velmi podobné i v případě pěstounů
a jejich představy o budoucím dítěti. Z toho důvodu byly obdobné otázky týkající se
představy pěstounů ohledně vzhledu dítěte, ale také případném handicapu či jiné rasy
přidány i do rozhovoru.
Otázka přicházejícího dítěte, které by mělo určitý psychický nebo fyzický handicap byla
mnoha pěstouny přijímána se strachem. Někteří na rovinu ve výpovědi uvedli, že by se velmi
obávali, zda by takovou situaci psychicky i fyzicky zvládli. Například paní E. svůj postoj
k dané problematice shrnula takto: „Ano, vadil by mi a nevěděla bych jak s ním pracovat,
abych mu neublížila.“ Pěstouni, nejčastěji v manželském svazku, se ve svých rozhovorech
zmínili, že chtěli zdravé dítě, ale kdyby se vyskytla možnost dát domov dítěti, které by mělo
určitý handicap, nejspíše by se do této pěstounské péče zapojili. V tomto duchu vypověděl
i pan L.: „… v důsledku by mi to nejspíš nevadilo, ale každý člověk chce něco bez problémů.
Kdyby mělo teda fyzický nebo jiný handicap, tak bychom se s tím museli poprat.“ Výpověď
jiné pěstounky (přesněji Paní A.) byla více zaměřena na psychický handicap, kdy
v rozhovoru přišla s touto myšlenkou: „…Teď hned bych si opravdu asi handicapované dítě
jako novopečená pěstounka nevzala. Dítě, které má fyzický handicap by mi nevadil,
ale to, které má psychické problémy, ADHD a td., na to bych, i když mám zkušenosti, prostě
nebyla připravená. Zde nejde jen o to dítě a o mě, ale i o rodinu. Zasáhne to celou
rodinu.“ Určitě stojí za zmínku uvést i pohled pěstounů, kteří se v pěstounské péči vyskytují
bez svých partnerů, jež by pro ně byli v dané situaci jistou oporou. Takovým to zástupcem
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je i

paní V., která se k situaci handicapu vyslovila: „Kdybychom byli dva,

tak by my fyzický handicap, kdyby byl třeba na vozíku nevadil, ale vzhledem k tomu, že jsem
sama, tak by mi to vadilo. To opravdu zas nejde zvládnout v jednom tak snadno. A nechci,
aby i moje děti kvůli tomu nějak trpěly. U toho psychického záleží na tom, jak by to bylo
veliký.“ V konečném slova smyslu by se ze všech výpovědí dalo říct, že by se velká část
pěstounů obávala si takovéto dítě vzít do své péče z důvodu vlastního nezdaru,
nikoliv však, že by jim určitý handicap sám o sobě vadil a také by nechtěli negativním
způsobem poškodit svou rodinu. Někteří by si jej rádi vzali, ale potřebovali by další osobu,
která by jim v různých situacích pomáhala a byla oporou.
Odlišná etnika jsou i v dnešní moderní době velmi komentovaná témata. V případě,
kdy se pěstouni ujmou etnicky odlišného dítěte, takového činu si dozajista všimne i okolí
pěstounské rodiny, stejně tak si i samotné dítě po určité době uvědomí svou odlišnost. Dětí
různých etnik se v dětských domovech nachází velké množství, a proto je velmi
pravděpodobné, že by i u pěstounů mohlo takovéto dítě najít nový domov. Jak na
problematiku etnicky odlišného dítěte pohlíží námi zkoumaný vzorek respondentů si
poukážeme v následující části.
Pěstounů se bylo v otázce č. 13 dotazováno, zda by jim u příchozího dítěte vadilo odlišné
etnikum, současně i jaké celkové preference měli ohledně dítěte, které by chtěli do péče
přijmout. Dva pěstouni na rovinu během rozhovoru uvedli, že si už od začátku nepřáli dítě
odlišného etnika a chtěli získat do péče takové dítě, které by jim bylo na pohled podobné.
Dalším třem pěstounům by dítě etnického původu nevadilo, avšak z důvodu aktuálního
zaměstnání a /nebo lokalitě společného bydlení pěstounů byl jejich výběr posléze věnován
dětem s podobným vzhledem. Tento pohled doplním myšlenkou paní A., která jej popsala
takto: „S manželem by nám to bylo úplně jedno, ale kvůli tlaku okolí a manželovo práci
jsme si řekli, že by bylo jednodušší, kdyby bylo dítě „bílé“, a to hlavně pro něj, aby si lépe
zvyknul a necítil se odstrčený.“ Paní V. se k problematice vyjádřila obdobně: „…my jsme
chtěli černouška nebo čínské dítě (Vietnamku), ale cikáni by mi asi… mě osobně ne, ale měl
by to zrovna tady v okolí dost těžký. Já s tím nemám moc zkušeností, ale kamarádky přijaté
cikánské dítě pořezali, že jim nedal cigaretu… ale v rodině by takové dítě rozhodně
nevadilo…“ Zbylý tázaní pěstouni buď již ve své péči takovéto dítě mají (převážně tedy
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romského původu) anebo by jim vůbec nevadilo. Paní J. shrnula celkové preference velmi
rázně: „Mám cikánské děti. Nepreferuji nic. Pro mne bylo podmínkou, aby nebylo dítě
agresivní, a alergické na zvířata.“
Dalším důležitým bodem v oblasti preferencí pěstounů je dozajista věk a pohlaví dítěte
či dětí. Opět jsou zde odlišné názory na tyto parametry, kdy čtyři z šesti dlouhodobých
pěstounů (nepočítaje příbuzenskou pěstounskou péči) přichází s jasnými požadavky,
kdy by bylo podle jejich slov lepší si do péče vzít menší/mladší dítě, které by se na celkový
proces lépe adaptovalo. Zbylé dvě pěstounky chtěly pomoci jakémukoliv dítěti a nezáleželo
na aktuálním věku. V otázce pohlaví byly odpovědi různorodé. Na tento aspekt měla spíše
vliv rodina, která pohlaví určovala, nikoliv samotní pěstouni.
Ze všech těchto odpovědí týkajících se problematiky handicapu, odlišného etnika
či preferencí pěstounů ohledně přicházejících dětí by se dalo vycházet z toho, že mnoho
pěstounů si není jistých, zdali by jakkoliv handicapované dítě zvládli správně vychovat
a vést. Odpovědi na otázky etnicity dítěte byly velmi odlišné od jasného nesouhlasu, kdy by
takovéto dítě v péči nechtěli, po již aktuální výchovu převážně romských dětí. Výrazným
faktorem, kvůli kterému se pěstouni více přikláněli k nepřijetí etnického dítěte bylo případné
chování okolí, jak vůči pěstounské rodině, tak i samotnému dítě. Poslední úsek se zaměřoval
na preference týkající se věku a vzhledu, kdy se názory opět lišily, avšak převažovala
představa přijetí věkově mladšího dítěte z důvodu kvalitnější adaptace pro všechny jedince.
g.

Otázka času vzniku pěstounů a přijetí dítěte do péče

V průběhu tvorby teoretické části jsem v mnoha publikacích nalezla reakce řady pěstounů,
jak negativního, tak i pozitivního charakteru na délku doby, kdy se žadatelé stávají
oficiálními pěstouny a posléze i na dobu, po které získávají dítě do své péče. Cíl otázek
v této části byl jasný, zjistit po jak dlouhé době se oficiálně dotazovaní pěstouni stali
pěstouny, jak dlouho poté dostali dítě do své péče a zda jim oba časové úseky přišly
adekvátně dlouhé.
Délka od podání žádosti týkající se zapojení do náhradní rodinné péče po zapsání do registru
pěstounů, celkově náhradních rodičů, trvala v průměru okolo 1,5 roku. V této kategorii se
vyskytovali čtyři z šesti pěstounů. V níže uvedeném grafu (Graf č. 4) můžeme shledávat,
že u dvou pěstounů byla zmíněná doba kratší. V prvním případě se jednalo o pěstounku,
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u které byla tato doba dlouhá přibližně ½ roku. Druhý případ se týkal pěstounky
v příbuzenské pěstounské péči, kdy se délka přijetí dítěte, dle jejích slov, výrazně liší než
u klasických dlouhodobých pěstounů z důvodu rodinné vazby a celý proces je proto
urychlen. Třetí kategorií vyskytující se v grafu zastupuje jediný pěstoun, jehož délka
zprostředkování trvala déle než 2 roky. Důvod, proč je tato doba delší, než u předchozích
pěstounů shrnula paní V. ve své odpovědi: „No vzhledem k tomu, že jsme to školení museli
3x přeložit, protože jsem vždycky dostala angínu nebo zápal plic, takže se nám to protáhlo
dalo by se říct víc jak na dva roky. Ale vlastně jen kvůli tomu, že se muselo čekat na to
vyšetření, protože mi do toho vletěla nějaká nemoc.“ Z odpovědi tak jasně vyplívá, že by
tato doba byla délkou velmi podobná jako u předchozích pěstounů, avšak ze zdravotních
důvodů byla nucena daná pěstounka délku procesu zprostředkování navýšit.

Délka procesu zprostředkování
4
3
2
1
0
< 1 rok

1-2 roky

2 roky a >

doba trvání

Graf č. 4: Doba trvání od podání žádosti týkající se zapojení do náhradní rodinné péče po
zapsání do evidence náhradních rodičů (vytvořeno autorkou práce na základě získaných dat
z rozhovorů)
Dále se bylo pěstounů dotazováno, po jak dlouhé době od ukončení procesu zprostředkování
a tím úspěšného zapsání do evidence náhradních rodičů se mohli těšit na příchod nového
člena rodiny. K lepší orientaci nám opět pomůže níže vytvořený graf (Graf č. 5), ve kterém
jsou uvedeny časové hodnoty rozdělené do kategorií dle jejich délky. Můžeme si
povšimnout, že se zde nachází větší část pěstounů (respektive tři), kteří dostali dítě do své
péče přibližně po ½ roce od ukončení procesu zprostředkování. Dále se zde objevují
kategorie „Ihned“ a „max 3 měsíce“, kde se v obou variantách nachází totožný počet
pěstounů (vždy dva). Pro úplnost jsem do vytvořeného grafu vložila i možnost
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„1 rok a >“, kdy byla tato varianta vytvořena na popud jedné z odpovědí příbuzenské
pěstounky, jež se o této rozličnosti délek doby příchodu dítěte okrajově zmínila ve své
výpovědi: „Pro mě to zas tak hrozný nebylo, ale věřím, že některým lidem, kteří se chtějí stát
pěstounem normálně, tak to může být dlouhé. Pár dlouhodobých pěstounů znám a všem to
trvalo minimálně rok, než se vůbec mohli seznámit s vybraným dítětem.“

Časový úsek od ukončení zprostředkování po
příchod dítěte
4
3
2
1
0
Ihned

max 3 měsíce

1/2 roku

1 rok a >

doba trvání

Graf č. 5: Doba trvání mezi úspěšným ukončením procesu zprostředkování a příchodu dítěte
do pěstounské rodiny (vytvořeno autorkou práce na základě získaných dat z rozhovorů)
V konečné fázi tohoto úseku v oblasti týkající se doby trvání procesu zprostředkování a poté
časový interval k příchodu dítěte se bylo vyptáváno, zdali pěstounům přišli tato časová
období ideálně dlouhá, krátká či naopak zbytečně zdlouhavá. 100 % se všichni náhradní
rodiče shodli na tom, že byly tyto doby adekvátní. V mnoha případech zmiňovali, že takto
dlouhá doba v obou situacích má svůj důvod a nelze tento proces ničím urychlit. Velmi se
mi zalíbila odpověď jedné z pěstounek (paní A.), která se o daném časovém období
rozpovídala: „Obě byly ideální. Teď jako pěstounka vidím, že doba mezi vyřízením všem
dokumentů a získáním dítěte, je doba „klidu“, kdy by si ta rodina měla číst literaturu
o pěstounství, stýkat se s pěstouny, kteří to už dělají dlouho a prostě zjišťovat, co je čeká.
A ne sedět doma a čekat na dítě. Tohle je velká obrovská chyba, kdy jsme po těch testech,
stresech, zda to vyšlo, měli najednou dlouhou pauzu klidu a těšili jsme se na to dítě a teď
najednou přišlo a my jsme měli v rodině chaos… ta doba je vhodně dlouhá na tu psychickou
přípravu, kdy by pěstouni měli navštěvovat ostatní pěstouni a vzájemně si říkat problémy,
se kterými se setkávají, aby věděli, že v tom nejsou samy. Abychom to slyšeli!“ Dále pak se
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například paní J. zmínila ve svém rozhovoru, že u ní sice byla délka vhodně zvolená,
ale jiní pěstouni, se kterými se stýká byli s příliš dlouhou dobou nespokojení.
Opět můžeme z celé části vydedukovat, že s časovými délkami v obou výše zmíněných
případech mají všichni pěstouni rozličné zkušenosti, avšak všichni jsou si jistí, že jsou tyto
intervaly vhodně dlouhé a potřebné.
h.

Klady a zápory dlouhodobé pěstounské péče

Nezbytné informace, jež by v tomto rozhovoru neměly chybět jsou nepochybně pohledy
aktuálních pěstounů na klady a zápory pěstounské péče. Samotní pěstouni mohou nejlépe
popsat v čem vidí všechna pozitiva a také negativa této formy náhradní rodinné péče.
Převážná část tázaných pěstounů vidí jako jedno z hlavních pozitiv v tom, že mají svěřené
dítě na delší dobu, nikoliv jak tomu je například u krátkodobých pěstounů. Vytvoří si tak
podle nich významnější citové pouto, které je stejné intenzity jako pouto se svými
biologickými dětmi. Dítě tak získává úplný domov. Jako jednoho ze zástupců podobného
výroku jsem vybrala paní V., která vidí klad dlouhodobé péče v tomto: „Já bych to prostě
neměla odvahu dát dál. To jako asi ne, malýho, co mám, tak ten my zůstane už navěky v srdci
a vlastně i tady jako dlouhodobě, ale u té přechodné bych neměla jistotu, že by tu byl
dlouho. Určitě bych se nesmířila s tím, že bych ho měla na nějakou dobu a pak ho dala
pryč. Takže pro mě je hlavní důvod, že tu bude mít stálý domov.“ V rozhovoru se objevili
i tací, kteří dlouhodobý typ pěstounské péče zprvu vůbec nechtěli a přáli si adopční řízení.
Bohužel se takto nestalo a zvolili si jako jinou alternativu dlouhodobý typ pěstounství.
V daném případě opět z důvodu delší společné doby soužití a možnosti silnějšího citového
svazku s daným dítětem.
Taktéž v oblasti záporů pěstounské péče se názory pěstounů velmi často shodovaly,
převážně pak v tom, že děti, které přicházejí například z dětských domovů, potřebují
o hodně více péče než děti, které vyrůstají ve svých rodinách od útlého věku. S tím mnohdy
souvisí 100% nasazení bez možnosti odpočinku, které mohou vést u pěstounů až
k syndromům vyhoření a padnutí z vyčerpání. O těchto problémových situacích pěstounů
jsme si již více pověděli v teoretické části 2.8.2 Extrémní snahy pěstounů pomoci dítěti.
V neposlední řadě se ve výpovědích vyskytoval i určitý strach pěstounů, kdy samy neví, co
z těchto dětí vyroste. Paní A. své obavy a postoj k pěstounství v rozhovoru popsala tímto
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způsobem: „Zápory jsou v tom, že nikdy nevíte, co z přijatého dítěte vyroste. To nevíte ani
z vlastních dětí a stejně tak u „cizího“, to už ani není cizí a rozčiluje mě, že to někdo říká,
protože už prostě není cizí. Jak mi někdo na ulici řekne, že to není moje biologické, a já
říkám, že to prostě už není cizí, já mu od malička utírám zadek, já s ním spím, protože se od
malička bojí spát sám, já jsem s ním strávila víc času než se svými vlastními dětmi, jak byli
malý. On vyžaduje větší pozornost a péči, protože si prošlo špatným startem, které moje děti
neměli. Takže už je prostě můj, ale nikdy nevíte, co z něj vyroste. Každá matka se bojí, co
bude z jejich dětí. Ten strach je asi největší zápor. Přeji si, aby z něho i mých dětí vyrostli
slušní lidé.“
Všechny tyto informace a celou danou část bych doplnila citací paní J., jež klady a zápory
podle mého názoru dokonale a decentně shrnula ve dvou krátkých, a přesto jasných
větách: „Klady jsou v tom, že jsem děti přijala za vlastní, nevidím rozdíly a miluju je
všechny. Zápory jsou pro mě, že nemám dovolenou, ani jeden den.“
i.

Názory na přechodný typ pěstounské péče

S dlouhodobou pěstounskou péčí v mnoha ohledech souvisí již vícekrát zmíněný krátkodobý
neboli přechodný typ pěstounské péče. Často bývá určitým „mezi přístavem“ dítěte před
vstupem do dlouhodobého pěstounství, a proto byla i jedna otázka v rozhovoru věnována
právě této problematice. Byl zde vznesen dotaz, proč si dlouhodobí pěstouni myslí, že si
většina náhradních rodičů vybírá spíše post krátkodobého pěstouna. Některé odpovědi
pěstounů se více shodovaly, jiné méně. Často dlouhodobí pěstouni uváděli jako hlavní
důvody: méně starostí s výchovou z důvodu kratšího časového intervalu na péči dítěte a také
lepší finanční odměnu za poskytnutou péči. Paní A. se o krátkodobé péči zmínila
takto: „Určitě kvůli penězům, je to prostě byznys, jaký se myslel dobře (hlavně u malých
miminek), kdy opravdu po porodu potřebují být hlazeni a mazleni a dostávat tu lásku…“
Dále jim pak připadá, že tuto péči berou přechodní pěstouni spíše jako formu zaměstnání
než jako post rodiče. Jako příklad si můžeme uvést výpověď paní E.: „No, protože už to
berou jako práci, a ne jako součást rodiny, už tam nejsou takové city jako kdyby to bylo na
delší dobu. Je to tak asi jednodušší.“ Naproti tomu ne všichni pěstouni sdílí podobnou vizi.
Paní V. si naopak myslí toto: „Protože třeba nemají nervy na tu školu, na pubertu a pak
teda s těmi, se kterými se bavím já, už si nechtějí znova procházet tou školou. Kvůli těm
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penězům zase ne, sice mají o něco víc,ale i tak. Nevím, myslím si, že to není kvůli tomu,
ale spíš takhle: přechodná pěstounka co měla Kubíčka, ta je spokojená, teď sice dostala
dvouletou, a že si v budoucnu zažádá, že chce jenom miminka, ale je takhle spokojená.
Takže myslím, že to nedělají kvůli penězům. Ale nemůžu mluvit za ostatní.“ Jedna pěstounka
ve výpovědi uvedla, že sama vlastně neví, v čem by byly hlavní důvody a zásadní rozdíly
nevidí.

Důvody přechodné pěstounské péče
4
3
2
1
0
Lepší finanční
odměna

kratší časový úsek na
péči

Forma práce

Méně starostí

Nevím

důvody

Graf č. 6: Důvody přechodné pěstounské péče podle předem vybraných dlouhodobých
pěstounů (vytvořeno autorkou práce na základě získaných dat z rozhovorů)
K lepšímu zorientování v dané problematice byl vytvořen graf č. 6, který shrnuje hlavní
důvody, proč si dle dlouhodobých pěstounů náhradní rodiče spíše vybírají krátkodobou
formu pěstounské péče. Patří mezi ně tedy: lepší finanční odměna, kratší časový úsek týkající
se péče o dítě, dále pak určitá forma profese a výchova není dle dlouhodobých pěstounů,
tak náročná. Samozřejmostí je, že takovéto názory nesdílí všichni dlouhodobí pěstouni
a někteří nevidí zásadní rozdíly mezi oběma typy péče.
j.

Spolupracující organizace

V případě, že se určité osoby rozhodnou stát se pěstouny, ať už z jakýkoliv již zmíněných
typů, budou jim v průběhu celého aktivního procesu pěstounství nápomocny určité
organizace. Tyto organizace zajišťují chod rozličných oblastí s pěstounstvím spojených jako
jsou například: zajišťování prvotních školení v procesu zprostředkování, kontrola svěřených
dětí přímo v pěstounských rodinách či zařizování dalších vzdělávacích školení a aktivit.
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V rozhovoru se bylo respondentů tázáno, s jakými spolupracujícími organizacemi udržují
tyto potřebné vztahy a jak jejich spolupráce probíhá.
Nejdříve byl rozhovor směřován k zjištění, s jakými organizacemi tito vybraní pěstouni
spolupracují. Všichni respondenti se „jednohlasně“ shodli, že základem celé spolupráce je
orgán sociálně-právní ochrany dětí. Dalším subjektem, který jim ve výchově dětí pomáhá,
je jimi zvolená doprovodná organizace. Objevily se zde celkem 4 různé doprovodné
organizace jež jsou: Dobrá rodina, se kterou spolupracují pěstouni paní A., a pán L.,
dále organizace Domus s paní E. a panem R., Selesiánské středisko mládeže Plzeň, jenž je
organizací paní V. a Náhradní rodiny ústeckého kraje o. p. s, jejíž služby využívá paní J.
Všechny zmíněné organizace jsou zaznamenány v grafu č. 7, kde jsou doplněny počtem
jejich spolupodílejících pěstounů.
V rozhovorech se objevují na spolupráci, jak s OSPODem, tak doprovodnou organizaci
kladné názory, kdy například paní J. uvedla toto: „Spolupracuji s Náhradní rodinnou
ústeckého kraje, jsou to vynikající lidé.“ Stejně tak svou zkušenost popsala i paní A.,
která ji doplnila určitými dodatky, kdy sama vypovídá, že jim organizace mnoha ohledech
skutečně pomáhá: „My máme neziskovou organizaci Dobrá rodina, se kterou se
spolupracuje velmi dobře. Vždycky, když máme nějaký problém, rádi nám odpoví
a pomohou: literaturou, školením nebo Vám poradí, jak to dělat lépe. Jsou velmi ochotní.
Teď jsme měli problém, že matka na Kontaktu (místo, kdy se pravidelně biologická matka
setkává s malým, a má nárok si s ním hrát atd.), kdy se matka opakovaně nevěnuje synovi
a my nemáme zasahovat a nechat je se věnovat sobě. Matka však dítě ignoruje a on však
požaduje tu pozornost, tak jsme jim řekli, že nás to nebaví, protože se mu nevěnuje a my
nemůžeme taky. Mnohokrát jsme pravidlo o neúčasti porušili a organizace s tím po
několikátém pokusu o zapojení matky souhlasí a my se tak můžeme více zapojovat. Problém
se tím aspoň trochu vyřešil.“ Pán L. měl obdobný pohled, avšak zmíněný výrok doplnil
i svým názorem na určitou náročnost dané profese: „Spolupráce je dobrá. Oni mají
v popisu práce se o tebe starat, ale určitě toho mají hodně, nemají lidi, tak jako všude…“
Jediným pěstounem, který se ve své výpovědi nezmínil o doprovodné organizaci, byla
zástupkyně příbuzenského pěstounství. Ta svůj vztah se spolupracujícími organizacemi
popsala takto: „… spolupracuje s námi OSPOD a pak i nějaká paní ze Sociální služby,
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která nám pomáhá, když si nejsme jistí nějakou určitou věcí a v případě, že je toho na nás
hodně, tak nám radí. Jinak určitou organizaci nemáme.“

Spolupracující organizace vybraných pěstounů
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OSPOD

Dobrá rodina

DOMUS

Selesiánské středisko Náhradní rodina
mládeže Plzeň
ústeckého kraje o.p.s.

Organizace

Graf č. 7: Spolupracující organizace s vybranými pěstouny (vytvořeno autorkou práce na
základě získaných dat z rozhovorů)
S těmito organizacemi souvisí i jisté kontroly probíhající přímo v pěstounských rodinách,
a to například z důvodu zjištění aktuálního stavu dítěte a také samotných pěstounů. Otázka
pro pěstouny byla jasná, jak časté tyto kontroly jsou a jakým způsobem probíhají. Kontroly
OSPODu bývají dle respondentů (paní A, paní E., pán R. a pán L.) převážně jednou za půl
roku. K některým pěstounům přichází kontrola častěji, jako je tomu například u paní J., kdy
se frekvence kontrol vyskytuje v rozmezích každých dvou měsíců. Zbylé pěstounky časový
úsek návštěv ani jedné organizace ve své výpovědi neuvedly, pouze se mimo nahrávaný
rozhovor zmínily, že podle nich není tato informace podstatná.
Dále byla zjišťována častost návštěv doprovodných organizací. Zde byly časové úseky
zaznamenány opět jen u 5 pěstounů, kdy se návštěvy nacházely v intervalu jednou od 2 do
4 měsíců. Celková zkušenost všech pěstounů s probíhajícími kontrolami byla vždy
pozitivně laděná, kdy se pracovníci z organizací zajímali a vývoj dítěte, aktuální stav
pěstounů, řešení jejich případných problémů a také bylo pěstounům nabízeno se dále aktivně
vzdělávat v oblasti výchovy dětí.
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S tímto průběžným vzděláváním souvisela další podstatná otázka rozhovoru, a to právě,
zda se naši zkoumaní pěstouni účastní specifických školení a sezení týkajících se
problematiky výchovy dětí. Všichni tázaní pěstouni jsou aktivními účastníky obdobných
akcí, a to mnohdy nejen z důvodu, že mají ze zákona povinnost splnit minimální dobu těchto
školení (více také viz.2.7.2 Náplň práce doprovodných organizací). Například pan L. má na
tyto schůzky takovýto názor: „…jsou fakt výborný, protože to mají dobře udělaný, kdy se
vybere určitý téma, které tam pak rozvíjí. Stejně se to vždycky zvrhne na problémy, co mají
všichni, ale určitě tam říkají spousty věcí, o kterých člověk normálně neví. Člověk se dozví,
jak má reagovat v situacích a vychovávat to dítě. Celkově to probíhá tak, že tam mají
pozvaný svoje spolupracovníky nebo nějaký ty psychology, který mají tu danou oblast na
starosti… Teď pojedeme na školení psychohygiena pro pěstouny, to je taky, aby ty lidi věděli,
jak mají odpočívat, protože to je náročný. Nabídli nám i další školení na jaře, taky víkendový
a tam má být něco ohledně dítěte, jak se sním má člověk mazlit a tak. Tady i u nás ve městě
bude školení, jednodenní školení, kde bude nějaká psycholožka řešit problémy těch pěstounů
na tu dlouhou dobu.“ Paní A. situaci popisuje velmi obdobně: „… pravidelně máme školení
právě od naší doprovodky. Vždycky vyberou nějaká témata pro pěstouny, co se týče těch dětí
takhle a různého věku. Vždycky když tam přijedeme, tak tam máme semináře pro potřeby od
raného věku a výš a jsme tam několik dnů s přespáním, kdy se nám o děti starají vyškolený
odborný pracovníci a my studuje a učíme se o různých tématech… Večer vždycky dělají
sezení pro nás všechny s dětmi, aby se děti sdružili. Aby si mohli popovídat děti i rodiče
mezi sebou, předat zkušenosti a zážitky, kdy je to opravdu v hezkém prostředí a jde vidět,
že si v tom dají záležet.“ Oproti tomu někteří pěstouni zmiňují, že i přesto, že jsou semináře
zajímavé, ne všechna témata jsou pro ně ideální a nemuseli by je proto navštěvovat osobně.
Takto tomu je například u paní V., která účast na školení popsala následovně: „… máme
vždycky jednou za rok, od pátku do neděle, kdy si splníme ty hodiny. Je to ideální, malý si
tam hraje, my si tam chvíli povídáme a je to tak nějak akorát. Nápomocné, jak se to vezme,
záleží asi na tématu, ale já asi žádný velký problém nemám s malým, ale ostatní si to moc
pochvalujou. Ono podle mě stačí, když si o tom, člověk jenom přečte, ale jo, myslím, že to
pomáhá.“ Podobný pohled na věc má i pan R., jež v rozhovoru uvedl: „Musíme mít splněný
určitý počet hodin, kdy chodíme na různá sezení a tam nás učí různá témata. Určitá témata
nám mohou pomoct, jiná už méně.“ Tyto semináře navštěvuje i přítomná příbuzenská
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pěstounka, která svoji účast na těchto sezení popisuje tímto způsobem: „No snažíme se
chodit do takového klubíku, co tu máme, kde se čas od času dělají témata ohledně výchovy
dítěte v pěstounské péči. I přesto, že jsem vychovala dceru si, ale nemyslím, že bych byla
nějak extra zkušená, a proto se tam snažím chodit. Někdy mi to zdravotní stav moc
nepovoluje, ale snažím se. Paní, co nás navštěvují se nám také snaží dávat různé rady
a nabízí nám semináře. Samy se ale divý, že o to máme zájem, protože mnoho starších lidí,
co mají vnoučata v péči tam prostě chodit nechce. Podle mě je to fajn.“
Celá tato část týkající se spolupráce různých organizací pěstounů by se dala shrnout ve velmi
pozitivním duchu, Všichni pěstouni jsou s organizacemi spokojeni, neboť v rozhovorech
neuvedli žádné negativní názory či stížnosti. Častost kontrol, jak zástupců z OSPOD, tak
doprovodných organizací jde dle pěstounů adekvátní, vždy probíhají v přátelské atmosféře
a v případě různých problémů dokáží zástupci organizací včas pomoci. Vzdělávací školení
či semináře jsou dle pěstounů v mnoha ohledech přínosná. Někdy se však stane, že jim
probírané téma přijde v danou chvíli méně potřebné a měli by zájem o jiné. Častěji jsou
vybírána školení formou víkendových pobytů, kde se během doby seminářů pěstounů o děti
starají vyškolení pracovníci. Pěstouni se tak mohou více věnovat probíraným tématům. Další
z možností, kde se respondenti mohou seznámit s tématy týkající se pěstounství, jsou kratší
semináře či přednášky v místě bydliště, které někteří pěstouni také navštěvují.
k.

Kontakt s biologickou rodinou a eventuální adopce

S příchodem nového člena do pěstounské rodiny, musí tito pěstouni počítat s tím,
že se zde bude vyskytovat opravdu velká pravděpodobnost kontaktu přijatého dítěte
s biologickou rodinou a také kontaktu jich samotných s těmito rodiči či příbuznými dítěte
(informace o dané problematice také viz. části 2.6.4 Kontakt s biologickou rodinou a 2.8.3.
Pohled pěstouna biologickou rodinu dítěte).
Bylo se proto opět pěstounů dotazováno, zdali se přijaté dítě schází se svými biologickými
rodiči, případně jak tyto návštěvy probíhají. Kontakty u zkoumaného vzorku respondentů
proběhli alespoň jednou, avšak nemají ve většině případech dlouhého trvání a často bývají
nepravidelné. Paní J. se krátce zmínila o schůzkách dětí s biologickou rodinou tímto
způsobem: „Scházeli se pouze dva sourozenci, už matku nechtějí, má zakázaný
styk – alkoholička a agresorka.“ U jiných pěstounů jako například u paní A. probíhají
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kontakty takto: „…jednou do měsíce jezdíme do Plzně, kdy má biologická matka možnost
vidět, jak malý roste, hrát si s ním a tak. Bohužel často matka vůbec nepřijde anebo se
ozývá na poslední chvíli, že nepřijde. Pokud ale přijde, tak si s malým ani moc nehraje, spíš
jen popíjí kafíčko a povídá si s námi, i když by se měla správně věnovat jemu. Občas mu
přinese nějaké sladkosti, ale jí vlastně stačí, když vidí, že je hezky oblečený a nic mu
nechybí.“ Velmi obdobně na danou situaci pohlíží i pan L., který však přišel se zajímavým
dodatkem k celému kontaktu, který je dle mého názoru důležité v případě, že jste pěstoun
vědět: „… Díky bohu máme od soudu, když jsme ho dostali, tak jsem si hned nechali udělat
na Šimona rozšířený práva, abychom mohli vše řešit bez matky. To je určitě důležitý pro ty
pěstouny, protože když nemáte rozšířený práva, tak se musíte ptát biologických rodičů, jestli
může jít například do téhle školky, k tomuhle zubaři, jestli může udělat plombu nebo ne.
My se nemusíme na nic ptát, můžeme o něm vlastně rozhodovat jako kdyby byl náš, ale není
náš.“ Kontakt u paní V. a jejího dítěte v péči také není moc častý a také pouze jen s jedním
z rodičů: „Ano, zatím jsme viděli tátu asi jenom 3x, a o mámě nevíme nic.“ U ostatních
dlouhodobých pěstounů kontakty probíhají, nezmínili se však o jejich průběhu a nechtěli
více tuto oblast rozvádět. V případě příbuzenské pěstounky se kontakty neuskutečňují, a to
z důvodu: „Naše dcera na tom není aktuálně nejlépe a proto, jsme se shodli, že to zatím
nebudeme lámat přes koleno. Otce neznáme. Ale i tak malé říkáme, že ji má maminka ráda,
ukazujeme fotky a pouštíme videa s dcerou, aby ji malá znala.“
S problematikou biologických rodičů může souviset i možná budoucí varianta, že by si
dotazovaní pěstouni mohli toto dítě později adoptovat. Nadcházející otázka pro respondenty
zněla jasně: „Uvažujete eventuálně u aktuálního dítěte v pěstounské péči o budoucí
adopci?“ Dva z dotazovaných pěstounů (paní E. a pán R.) chtěli adopční řízení již od
začátku, z toho důvodu by s případnou adopcí 100 % souhlasili. U dalších dvou pěstounů
(paní A. a pán L.) by adopce z jejich strany možná dle výpovědí byla, avšak zde působí
hlavní faktor-biologická matka, která adopci nechce umožnit. Pokud by však s později
souhlasila, chtěli by také souhlas samotného dítěte. Paní A. svůj záměr v této věci popsala
takto: „…Prostě si počkáme na to, až přijde sám, ale určitě jak by to chtěl on. Ne jenom já,
ale i celá rodina jsme si řekli, že chceme, aby to chtěl on a né, abychom to chtěli my.
My mu to pak vysvětlíme, že nechceme, aby si přerušoval všechny pouta k opravdové rodině,
ale že se s nimi bude stýkat a všechno, jak to půjde. Takže jakmile s tím přijde on, že to
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chce. Ale takhle, že lámat přes koleno, že my to chceme, aby si byl prostě adoptovaný, tak to
ne, to necháme na něm. Už jsme dost dospělý na to, abychom si na nic nehráli a učila jsem
i své děti, aby řekli svůj názor. Počkám si i na jeho názor. Musí to cítit v hlavě i srdci,
že to chce.“ Jiná pěstounka uvedla, že by si adopci moc přála, ale nemyslí si, že je tato
možnost proveditelná. Jako důvod paní V. uvedla: „No táta malýho mi to navrhoval, jenže
mě ho nedají, protože jsem samoživitelka. Ale jak říkám, jeho tatínek mi to nabízel, že vše
podepíše, že se pak s ním i rád uvidí, ale mě ho nedají, protože jsem sama.“ Dále pak i paní
J. v rozhovoru popsala, že u jedné z přijatých dívek o adopci uvažuje: „U jedné dívenky
ano, abych ji poslala k mé dceři do Austrálie na školy.“
Otázky týkající se oblasti kontaktu biologických rodičů s přijatými dětmi pěstounů
a případné adopce se dle mého subjektivního názoru nesla ve většině případech v napjaté
atmosféře. Respondenti ze začátku nechtěli své výpovědi o biologické rodině dítěte více
rozvádět, často mluvili velmi zkráceně. Již ze začátku jsem proto toto téma „označila“ za
citlivé. Pokud lze z těchto výpovědí shrnout hlavní myšlenku, většina kontaktů bývá
uskutečňována v nepravidelném časovém rozmezí, některé probíhají v kladném duchu, jiné
jsou právně zakázané. Jedná se tedy o velmi individuální situace, pro každého z uvedených
pěstounů odlišně probíhající. Otázka budoucí adopce je všemi pěstouny brána jako jedna
z pravděpodobných možností a pokud by jim nic nebránilo, rádi by si dané dítě později
adoptovali.
l.

Názor pěstouna na zapojení a případné sdělení o pěstounské péči

Konečná část, ve které se ukrývají dvě poslední, ne však méně podstatné otázky tohoto
rozhovoru je shrnuta pod název „Názor pěstouna na zapojení a případné sdělení
o pěstounské péči“. Zde jsou obsaženy otázky typu: zda tito pěstouni litují, že se do této péče
zapojili a měli zde možnost sdělit potencionálním pěstounům či okolí svůj názor na celé
pěstounství.
Nejprve se zaměříme na to, jestli respondenti litují svého zapojení do pěstounské péče.
Nejdelší odpovědí, která v této otázce zazněla byla reakce paní A., která uvedlo toto: „To je
otázka… Ještě před rokem jsem si myslela, že to nezvládnu, protože to bylo opravdu velmi
těžké období pro celou rodinu, ale teď už ne. Teď už je to dobrý a nelituji toho. Mě osobně
to posílilo, posílilo to i mou rodinu a teď vidím, že opravdu se na svou rodinu mohu
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spolehnout. Že prostě držíme při sobě a hned se nerozsypeme. Když něco nezvládáme, tak
se všichni zvedneme a jdeme dál. No není to hezký? Že víš, že máš rodinu, která drží při
hromadě… hezký.“ Ostatní pěstouni své odpovědi většinou shrnovali do krátkých vět jako
Paní V.: „Vůbec, ten malý mi za to stojí.“ Velmi se mi líbila odpověď paní J., která sebe
sama nebere jen jako pěstouna: „Ne. Nejsem pěstounem, jsem maminkou, děti mají jenom
mne.“ Ani jeden z tázaného vzorku respondentů svého činu stát se pěstounem nelituje.
U poslední otázky celého rozhovoru měli pěstouni možnost předat sdělení o pěstounské
péči, jak možným potencionálním žadatelům o pěstounskou péči, tak i okolí. Nejlepší
možností, jak tato „poslání“ sdělit, je opět skrze přímé citace pěstounů. Paní K. chtěla
případným budoucím pěstounům sdělit toto: „...Pokud opravdu přemýšlíte, že do toho chcete
jít, dobře si promyslete, co vše by Vás mohlo čekat. Neposlouchejte cizí lidi, co si o tom
myslí. Je to Váš život a Vaše rozhodnutí. Je spousta dětí, které nemají domov a pokud máte
dostatek lásky, energie a pevných nervů přijmout cizí dítě, jděte do toho.“ Podobně na
situaci pohlíží i paní E, paní A., pán L. s panem R., kdy pán R. v rozhovoru uvedl.: „Určitě
by si měli potencionální pěstouni dobře promyslet všechny pro a proti a s čím vším se
budou v budoucnu potýkat.“ Paní V. svou odpověď pojmula tímto způsobem: „Já bych jim
jen řekla to, že to za to stojí, hlavně ty děti za to stojí. A aby do toho šli.“
I paní J. se chtěla podělit o svůj názor: „Není to jednoduché, a nezvládne to každý.
Je důležité znát své hranice. Vrátit dítě je moc zlé. A okolí – lidé, přestaňte závidět, že nám
stát dává almužnu. Dětí v dětských domovech zůstalo ještě hodně, máte stejné možnosti“

3.6 Shrnutí výzkumu
Následující část práce bude zaměřena na hlavní poznatky z celého výzkumu, které byly
získány analýzou všech odpovědí ze strukturovaného rozhovoru s respondenty. Tyto
informace budou krátce shrnuty a sepsány chronologicky podle předchozí části 3.5 Výsledky
a interpretace rozhovorů, a to z důvodu lepší orientace v daných odpovědích. Tyto výsledky
jsou platné pouze pro daný výzkumný vzorek a díky malému počtu respondentů jej nelze
zobecnit na všechny dlouhodobé pěstouny. Bylo zde snahou zjistit individuální zkušenosti
těchto dlouhodobých pěstounů.
Rozhovoru se účastnilo 7 respondentů, z nichž 2 byli muži ve věku 40 let a 43 let, zbytek
zastupovaly ženy ve věku 46-68 let. Nacházely se zde dva manželské páry, dvě pěstounky
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bez partnerů a jedna pěstounka v příbuzenské péči. Pracovní zaměření respondentů bylo
zjišťováno pouze informativně, avšak i tato povolání mohla ovlivňovat určité parametry
v preferencích přicházejícího dítěte (například etnicita dítěte).
V případě našeho vzorku respondentů se nejčastěji do pěstounských rodin dostávaly děti
ve věku 2-3 let. Dále se v těchto rodinách v době přijetí do péče vyskytovalo celkem
8 biologických dětí, z nichž 2 byly ještě nezletilé a 7 již zletilých. Věk nezletilých dětí se
pohyboval v době přijetí pěstounského dítěte od 14 let do 15 let. Oproti tomu zletilých
jedinců tvořil přibližně trojnásobek počtu biologických dětí, kdy se hranice věku pohybovala
od „čerstvě“ 18tiletých až po osoby kolem 40. roku života, z nichž některé měly již své děti
a rodiny.
Jedna z otázek se též týkala motivací a důvodů přijetí „cizího“ dítěte do pěstounské péče.
Mnoho pěstounů se shodovalo na tom, že jim bylo a stále je líto dětí v ústavní péči a chtěli
dopřát určitému dítěti, které vyrůstá mimo svou rodinu krásný domov. Dále pak se mezi
důvody objevovala: dospělost biologických dětí a s tím spojená touha být opět rodičem,
nemožnost mít vlastní dítě nebo snaha pomoct ostatním jako vděk osudu za přežití vlastního
dítěte. Dotazovaná příbuzenská pěstounka se své vnučky ujala kvůli rodinným problémům.
Jakmile se zájemce o pěstounskou péči stává pěstounem, dozajista tomuto činu neunikne
povědomí blízké rodiny a okolí. Z tohoto důvodu se bylo respondentů dále dotazováno,
jak jejich nejbližší osoby, rodina a celé okolí reagovalo na zapojení a celkově přijetí cizího
dítěte. U dvou respondentů byl prvotní negativní faktor přítomnost mladšího dítěte,
kdy museli dle jejich slov počkat až bude jejich dítě připravené na příchod nového člena.
U ostatních pěstounů byla reakce biologických dětí kladná. V oblasti odezvy rodiny a okolí
se vyskytovaly reakce jak pozitivního, tak negativního rázu.
Další sada otázek byla souhrnně pojmenovaná jako „proces zapojení do pěstounské péče“,
ve které se ukrývaly nejen otázky na proces zprostředkování, ale také k nim byla připojena
otázka týkající se zdrojů informací ohledně pěstounské péče. Velká část pěstounů se shodla
na tom, že hlavním zdrojem informací pro ně byla televize a internet prostřednictvím
různých článků a dokumentů. Dalšími zdroji pro dané pěstouny byly například jiné
pěstounské rodiny, orgán sociálně právní ochrany dětí nebo profesní zaměření, kdy jedna
z dotazovaných pěstounek navštěvovala různé charity a dětské domovy jako diplomat.
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Jak můžeme vidět, každý pěstoun má jiné zkušenosti se ziskem informací ohledně
pěstounské péče a některé alternativy jsou pro určité pěstouny přijatelnější.
Nyní přistoupíme ke skupině otázek týkajících se procesu zprostředkování a tím celkovým
pohledem na formální stránku vzniku pěstounství, kdy se bylo nejdříve respondentů
vyptáváno, jak probíhaly prvotní kroky k tomu, aby se stali pěstouny. Všichni respondenti
odpovídali velmi obdobně, kdy se ze začátku přicházeli zeptat na důležité informace
na příslušný úřad s rozšířenou působností a byli tak nasměrováni na oddělní sociálně-právní
ochrany dětí. Spolupráce se sociálními pracovníky na příslušném úřadu byla vnímána velmi
kladně. Následovné školení a schůzky dle slov pěstounů ve většině případech probíhaly
kolektivní formou, kdy se setkávali s jinými žadateli o pěstounskou péči a dozvídali se
potřebné informace o dané formě NRP. Jediným zástupcem z řad vybraných pěstounů, který
se celého procesu zprostředkování účastnit nemusel, byla právě příbuzenská pěstounka,
která oficiálně spadá pod nezprostředkovanou péči.
V průběhu školení se mezi pověřenými osobami (sociálními pracovníky), které dané
schůzky vedli, objevovali i odborní psychologové, kteří v danou chvíli získávali potřebné
informace o zájemcích. Pěstouni uváděli, že v jejich případě spolupráce s psychology
probíhala spíše formou kolektivních her skrze různé úkoly a debaty na všemožná témata.
Psychologové tak dle slov dotazovaných pěstounů zjišťovali osobní charakteristiku každého
z nich, včetně jejich motivace stát se dlouhodobým pěstounem, ale také oblast partnerských
vztahů a klimatu v domácnosti. U dvou pěstounů se objevil i fakt, že se psychologického
testování účastnilo i jejich biologické dítě, a to formou individuálního rozhovoru.
Úplně první setkání dotazovaných pěstounů a dítěte, u něhož byli tito pěstouni vybráni jako
vhodní náhradní rodiče, probíhalo nejčastěji u přechodných pěstounů, kde bylo dítě do té
doby v péči. Pro některé pěstouny bylo uskutečňováno první setkání přímo v dětských
domovech. Prvotní setkání byla u většiny respondentů popisována velmi kladně a taktéž
i případná spolupráce s přechodnými pěstouny.
Z odpovědí týkajících se problematiky handicapu, odlišného etnika či preferencí pěstounů
ohledně přicházejících dětí by se dalo vycházet z toho, že mnoho pěstounů si není jistých,
zda by jakkoliv handicapované dítě zvládli správně vychovat a vést. Odpovědi na otázky
etnicity dítěte byly velmi odlišné od jasného nesouhlasu, kdy by takovéto dítě v péči nechtěli,
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po již aktuální výchovu převážně romských dětí. Výrazným faktorem, kvůli kterému
se pěstouni více přikláněli k nepřijetí etnického dítěte bylo případné chování okolí, jak vůči
pěstounské rodině, tak i samotnému dítěti. Poslední úsek se zaměřoval na preference týkající
se věku a vzhledu dítěte, kdy se názory opět lišily, avšak převažovala představa přijetí
věkově mladšího dítěte z důvodu kvalitnější adaptace pro všechny jedince žijící
v pěstounské domácnosti.
V oblasti doby trvání procesu zprostředkování a poté časový interval k příchodu dítěte,
se bylo vyptáváno, zda pěstounům přišla tato časová období ideálně dlouhá, krátká
či naopak zbytečně zdlouhavá. 100 % se všichni náhradní rodiče shodli na tom, že byly tyto
doby adekvátní. Hodnota prvního časového intervalu, tedy doby od podání oficiální žádosti
pro zapojení do náhradní rodinné péče až po vydané pravomocné rozhodnutí o zařazení
do NRP činila v průměru 1,5 roku. Druhý časový interval, respektive doba od zařazení do
NRP k příchodu dítěte trvala v průměru ½ roku. V mnoha případech pěstouni zmiňovali,
že délka těchto časových úseků má svůj důvod a nelze tento proces ničím urychlit.
Jeden z respondentů však ve výpovědi uvedl, že jeho doba se mu sice zdála adekvátní,
ale jeho známí, kteří jsou také zapojeni v náhradní rodinné péči si na tyto časové intervaly
stěžovaly. Z toho vyplívá, že pro některé aktuální pěstouny, mimo zkoumaný vzorek
respondentů, se může tato doba jevit jako dlouhá.
Klady dlouhodobé pěstounské péče vidí všichni dotazovaní pěstouni v tom, že mají svěřené
dítě na delší dobu, nikoliv jak tomu je například u krátkodobých pěstounů. Vytvoří si tak
podle nich významnější citové pouto, které je stejné intenzity jako pouto se svými
biologickými dětmi. Na druhou stranu se také všichni pěstouni shodovali i na určitých
negativních faktorech této formy. Nejčastěji se jednalo o nutnost nepřetržité péče o příchozí
dítě, které mnohdy souvisí s fyzickým vyčerpáním či pocitem vyhoření u těchto pěstounů.
V rozhovorech se také objevoval strach pěstounů ohledně pěstounských dětí, kdy dle jejich
slov sami neví, co z těchto dětí vyroste.
Mezi hlavní důvody, proč si dle dlouhodobých pěstounů jiní náhradní rodiče vybírají spíše
krátkodobou formu pěstounské péče patří: lepší finanční odměna, kratší časový úsek týkající
se péče o dítě, dále pak určitá forma profese a výchova není dle dlouhodobých pěstounů,
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tak náročná. Samozřejmostí je, že takovéto názory nesdílí všichni dlouhodobí pěstouni
a někteří nevidí zásadní rozdíly mezi oběma typy péče.
Celý úsek týkající se spolupráce různých organizací a pěstounů by se dala shrnout ve velmi
pozitivním duchu. Všichni pěstouni jsou s organizacemi spokojeni, neboť v rozhovorech
neuvedli žádné negativní názory či stížnosti. Častost kontrol, jak zástupců z OSPOD, tak
doprovodných organizací jde dle pěstounů adekvátní, kdy tyto organizace navštěvují dané
rodiny jednou za 2-4 měsíce. Vždy probíhají v přátelské atmosféře a v případě různých
problémů dokáží zástupci organizací včas pomoci. Vzdělávací školení či semináře jsou
dle pěstounů v mnoha ohledech přínosná. Může však nastat skutečnost, že jim probíraná
témata přijdou v danou chvíli méně podstatná a měli by zájem o jinou studijní problematiku.
Dále jsou častěji vybírána školení formou víkendových pobytů, kde se během doby seminářů
pěstounů o děti starají vyškolení pracovníci. Pěstouni se tak mohou více věnovat probíraným
tématům. Jiné možnosti, kde se respondenti mohou seznámit s tématy týkající se pěstounství,
jsou kratší semináře či přednášky v místě bydliště, které někteří pěstouni také navštěvují.
Kontakty biologické rodiny a přijatého dítěte včetně daných pěstounů u zkoumaného vzorku
respondentů proběhly alespoň jednou, avšak neměly ve většině případech dlouhého trvání
a často bývaly velmi nepravidelné. Mezi nejčastějšími důvody pro neuskutečnění kontaktů
pěstouni uváděli zákaz styku biologických rodičů či jejich případná nespolupráce při
domlouvání těchto kontaktů. U ostatních dlouhodobých pěstounů kontakty probíhají,
nezmínili se však o jejich průběhu a nechtěli více tuto oblast rozvádět. Otázka budoucí
adopce přijatého dítěte je všemi pěstouny brána jako jedna z pravděpodobných možností
a pokud by jim nic nebránilo, rádi by si dané dítě později adoptovali.
V konečné fázi strukturovaného rozhovoru se bylo respondentů dotazováno, zda svého činu
stát se pěstounem litují a bylo jim dále umožněno napsat určité „poselství“ potencionálních
žadatelům o náhradní rodinnou péči nebo případně sdělit něco svému okolí o tomto typu
péče. Ani jeden z tázaného vzorku respondentů svého činu stát se pěstounem nelituje.
V případě daného sdělení se ve výpovědích nejčastěji objevovaly rady budoucím pěstounům,
kdy by si měli dle jejich slov zájemci o pěstounskou péči své rozhodnutí ohledně zapojení
dobře promyslet, určit si své hranice a nehledět na námitky okolí.
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Všechny získané výsledky z vytvořených rozhovorů svou podstatou splňují o zodpovídají
hlavní cíl a dílčí cíle této bakalářské práce.
3.6.1 Diskuze vybraných výsledků výzkumu
Tato část je věnována vybraným výsledkům z vytvořených rozhovorů, které by bylo
dle mého názoru zajímavé porovnat s dosavadními výzkumy či tematickými pracemi
v oblasti pěstounské péče.
Jedna ze zajímavých otázek vyskytující se v rozhovoru byla věnována motivaci pěstounů
k přijetí dítěte. Jak již bylo zmíněno, v dotazovaném vzorku respondentů se objevilo hned
několik důvodů, které dotyčné pěstouny vedly k tomuto činu. Pro zopakování se nejčastěji
jednalo o snahu pomoct a vytvořit lepší domov dítěti vyrůstající v ústavní péči, chuť být
znovu rodičem a předat jejich dosavadní životní zkušenosti dalšímu dítěti. Vágnerová
v knize Výzkum praxe náhradní rodinné péče v České republice a zkušenosti aktérů s touto
praxí (Bubleová et al., 2004) popisuje komplexní analýzu týkající se motivací pěstounů,
které jsou podobného charakteru jako výsledky získané ve výzkumu této bakalářské práce.
Vágnerová též uvádí hlavní rozdíl mezi motivací osvojitelů a pěstounů, kdy vesměs převážná
část osvojitelů chce přijmout dítě z důvodu vlastní nemožnosti mít biologického potomka.
Oproti tomu pěstouni jsou dle jejích slov lidé, kteří touží po velké rodině, mají již své
biologické děti a chtěli by dál pomáhat i jiným dětem (Bubleová et al., 2004). Avšak i v naší
výzkumné skupině pěstounů, se objevili dva respondenti, u kterých byl prvotní záměr dané
dítě adoptovat. Z určitých důvodů z této formy náhradní rodinné péče sešlo a tito respondenti
se tak stali dlouhodobými pěstouny. Hlavním důvodem pro výběr dlouhodobého pěstounství
byl právě delší časový úsek, díky němuž může být dítě v dané rodině déle.
V průběhu zpracování této práce jsem se několikrát, jak v odborné literatuře, tak i v průběhu
tvorby rozhovorů s respondenty, setkala s různými informacemi týkající se průměrné doby
odborného procesu posouzení, tedy doby od podání oficiální žádosti pro zapojení
do náhradní rodinné péče až po vydané pravomocné rozhodnutí o zařazení do NRP. Časové
rozmezí tohoto procesu vyskytující se v dotazovaném vzorku respondentů činilo od ½ roku
do 2 let, v průměru tak 1,5 roku. Zatímco v Analýze stávajícího systému posuzování žadatelů
o náhradní rodinnou péči v ČR (Institut projektového řízení a. s., 2017a) se nachází tento
časový úsek v celorepublikovém průměru okolo 11 měsíců. Lze tedy shledávat, že v případě
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našich pěstounů je tato doba oproti hodnotám v analýze přibližně o 7 měsíců delší.
Jako jeden z možných důvodů, který se v našem zkoumaném souboru pěstounů objevil,
je například prodloužení tohoto intervalu kvůli špatnému zdravotnímu stavu jedné pěstounky
v dané době. Celý proces zprostředkování je však natolik individuální, že důvodů může
v průběhu nastat nespočet a nemusí být u všech pěstounů stejného charakteru.
V poslední řadě bych se ráda více zaměřila na názory dlouhodobých pěstounů na přechodný
typ pěstounské péče. Ve strukturovaném rozhovoru se nacházela otázka č. 18., kde bylo
hlavním cílem zjistit, proč si dle názoru dlouhodobých pěstounů častěji náhradní rodiče
vybírají přechodný typ pěstounské péče místo dlouhodobé formy. Mezi výsledky
se nejčastěji objevovaly tyto odpovědi: lepší finanční odměna, kratší časový úsek týkající se
péče o dítě, dále pak určitá forma profese a také výchova v přechodné péči není
dle dlouhodobých pěstounů tak náročná jako v jejich případě. Ve vybrané bakalářské práci
na téma „Práce pěstounů přechodné pěstounské péče“ (Provazníková, 2017) se objevily
u přechodných pěstounů tyto motivy: altruismus, víra, vhodná forma zaměstnání spojená
finanční odměnou. Výběr přechodné péče u daného vzorku krátkodobých pěstounů byl
ovlivněn také pracovním vytížením jednoho z partnerů, kdy by forma dlouhodobé
pěstounské péče znamenala nutnost být doma častěji. Dále pak také sehrála roli věková
preference dětí, kdy jedna z přechodných pěstounek necítí potřebu po výchově svých dětí,
vést další děti k dospělosti a vyhovuje ji tak výchova mladších dětí na kratší časový úsek
(Provazníková, 2017). Pokud porovnáme oba okruhy názorů, jak dlouhodobých pěstounů
vůči krátkodobým, tak samotné přechodné pěstouny na jejich motivy k PPPD, můžeme
shledávat, že se ve svých odpovědích tolik neliší. Velká část dlouhodobých pěstounů je však
více zaměřena v negativním slova smyslu, kdy danou formu vidí spíše jako určitý byznys.
Samozřejmostí je, že takovéto názory nesdílí všichni dlouhodobí pěstouni a někteří nevidí
zásadní rozdíly mezi oběma typy péče
Takovým to způsobem bychom mohli porovnávat veškeré výsledky ve výzkumu. Avšak toto
nebylo prioritou daného úseku praktické části, pouze se jednalo o informační doplněk
praktické části o jiné pohledy na danou skutečnost pěstounské péče prostřednictvím
vybraných aktuálních analýz, výzkumů a tematických prací.

72

Závěr
Tato bakalářská práce pojednává o dlouhodobém typu pěstounské péče, který zastupuje
jednu z několika možných variant náhradní rodinné péče v České republice. Díky tomuto
typu pěstounství je umožněno vychovávat budoucí generace dětí mimo ústavní péči
a je docílena výchova rodinného typu. I přesto však neexistuje mnoho výzkumů či obsahem
podrobnější publikace týkající se dlouhodobého typu pěstounské péče, a to z pohledu
aktivních pěstounů.
Práce je klasicky rozdělena na teoretickou a praktickou část. Teoretická část obsahuje
dvě kapitoly, kdy první kapitola pojednává o základní terminologii náhradní výchovy, včetně
charakteristiky ústavní výchovy a náhradní rodinné péče, kde je stručně shrnuta historie NRP
a její aktuální formy v České republice. Druhá kapitola je pak více věnována pěstounské
péči, kdy jsou popsány její typy, vybraná historie pěstounské péče, problematika náboru
pěstounů a motivace žadatelů o pěstounství. Dále je větší část druhé kapitoly zaměřena
na proces zprostředkování náhradní rodinné se všemi podstatnými úseky jakož jsou
například podání žádosti, posouzení zdravotního stavu žadatele, psychologické vyšetření
aj. Pěstounská péče se dále týká nejen samotných pěstounů a přijatého dítěte, ale také rodiny
pěstounů, blízkého okolí a biologické rodiny příchozího dítěte. Z toho důvodu jsou zde
popsána i tato témata, včetně doprovázení a služeb určených pro pěstounské rodiny, aktuální
nedostatky a nepřipravenost pěstounů týkající se například problémových situací,
které mohou v průběhu pěstounské péče nastat a problematiku handicapovaných dětí
přicházející do pěstounské péče či deprivace a fyzické újmy, které se u těchto přijatých dětí
mohou projevit. V poslední části druhé kapitoly se objevuje aktuální situace pěstounské péče
s vybranými statistikami a výzkumy na toto téma a také otázka finanční podpory,
jak samotných pěstounů, tak i pěstounských dětí.
V praktické části jsme si nejprve uvedli hlavní výzkumný problém práce, podle něhož byly
zvoleny metodologické postupy se záměrem zodpovědět hlavní cíl této práce spolu s jeho
cíli dílčími. Posléze byl více přiblížen zkoumaný vzorek respondentů včetně základní
charakteristiky průběhu rozhovorů. Největší část práce pak tvoří výsledky a interpretace
rozhovorů vytvořených s těmi to pěstouny a vzájemné porovnání odpovědí, včetně
následovaného s hlavních poznatků stručně sepsaných v shrnutí této práce. V neposlední
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řadě byly vybrané výsledky z rozhovorů dále porovnávány s jinými výzkumy či tematickými
pracemi.
Hlavní cíl tohoto výzkumu a celkově mé bakalářské práce byl shromáždit aktuální informace
týkající se celé problematiky dlouhodobé pěstounské péče, a to z pohledu aktérů dlouhodobé
pěstounské péče, respektive samotných pěstounů.
Výzkum se konkrétně zaměřuje na specifika procesu zapojení do pěstounské péče,
preference pěstounů ohledně příchozích dětí, motivace těchto respondentů k zapojení
do tohoto typu náhradní rodinné péče. Současně mapuje subjektivní názory pěstounů nejen
na dlouhodobý typ PP, ale také i na přechodnou formu pěstounství, včetně individuálních
zkušeností s výchovou „cizího“ dítěte a případných problémů, se kterými se pěstouni
v průběhu péče potácí. Respondentům zde bylo dále umožněno podělit se také o určité
sdělení potencionálním pěstounům či okolí o dlouhodobé formě pěstounství. Samotný
výzkum tak může pomoci k lepší orientaci v problematice dlouhodobé pěstounské péče
a k zjištění míry funkčnosti dané péče. Výsledky tak mohou přiblížit důležitost celého
pěstounství, včetně reálných zkušeností těchto pěstounů, které mohou obsahovat jak
pozitivní, tak i negativní zážitky v průběhu celého zapojení do PP.
Práce přináší na základě získaných dat z relevantních pramenů aktuální přehled týkající se
základní charakteristiky náhradní rodinné péče se všemi důležitými pojmy, kdy se bylo více
zaměřováno právě na dlouhodobý typ pěstounství. Pomocí vybraných pěstounů byla zjištěna
nynější situace pěstounské péče a jejich vlastní zkušenosti s celkovou problematikou
pěstounství a výchovy přijatého dítěte.
Psaní této bakalářské práce mě v mnoha ohledech velmi obohatilo. Přesto, že se i v mé
rodině nyní nachází dítě v pěstounské péči a moji rodiče jsou již několik let dlouhodobými
pěstouny, až nyní chápu, jaká úskalí, ale i radosti tato forma náhradní rodinné péče do života
člověka přináší. I díky ostatním pěstounům, kteří byli tak ochotní a souhlasili s rozhovory,
jsem získala mnoho zkušeností a také poznala řadu báječných lidí, kteří zasvětili svůj život
výchově „cizího“ dítěte. Pěstouni už pro přijaté dítě nejsou jen cizí lidé, ale stávají se pro
něj určitým stabilním bodem, učitelem, rádcem, ochráncem, ale také hlavně rodičem, jehož
už bude mít do konce života. Dle mého názoru je právě toto podstatou celého pěstounství,
dát domov cizímu dítěti a milovat ho jako své vlastní.
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